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FÖRORD. 

Enligt den plan, som blifvit fastställd för det arbetsstatistiska 
arbetets anordnande under innevarande år, skall arbetet afse dels 

åvägabringandet af en fortlöpande socialstatistik af mera allmän 
art, dels en särskild redogörelse för under året inträffade arbets
inställelser (strejker och lockouter) i riket och dels en specialunder
sökning af förhållandena vid tryckerier och därmed förenad handte
ring, och har i sammanhang därmed bestämts, a t t resultaten af 
arbetena skola offentliggöras, den allmänna delen i en kvartalsvis 
utkommande publikation, benämnd »Meddelanden från K. Kom
merskollegii afdelning för arbetsstatistik», och de särskilda större 
utredningarna i separata publikationer. 

Sedan organisationsplanen blifvit fastställd, hafva arbetena å 
kommerskollegii nyinrättade afdelning för arbetsstatistik under sist
lidna maj månad tagi t sin början för genomförande af de afdelnin-
gen förelagda uppgifterna. 

Hvad särskildt beträffar de uppgifter, som äro afsedda at t pub
liceras i afdelningens »Meddelanden», lämnas rörande desamma en 
detaljerad redogörelse å sid. 22—23 i det följande. Såsom af ifrå
gavarande redogörelse framgår, har afsikten varit, att , sedan nu
mera genom inrättandet af kommerskollegii afdelning för arbets
statistik en första grund blifvit lagd till en officiell svensk arbets
statistik, ett försök borde göras at t —(efter föredöme af så godt 
som alla länder, hvarest arbetsstatistik blifvit inrättad — insamla, 
bearbeta och offentliggöra fortlöpande arbetsstatistiska uppgifter af 
allmän art, därvid hufvudvikten borde fästas vid utredandet af så
dana frågor, som kunde vara af ej blott teoretisk utan äfven direkt 
praktisk betydelse och därigenom vara ägnade att blifva till gagn 
för vidare kretsar samt väcka ett allmännare intresse för sakens 
innebörd. De särskilda kommitterade, åt hvilka planens utarbe
tande varit anförtrodd, hafva dock uttryckligen framhållit, at t un
der nuvarande skede af den arbetsstatistiska verksamhetens utveck
ling och i betraktande af den ringa arbetsstyrka, öfver hvilken 
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afdelningen med nu förefintliga medel kunde förfoga, endast ett min

dre antal dylika frågor kunde till behandling upptagas, men kom-

mitterade hafva det oaktadt ansett sig böra föreslå, a t t härutinnan 

gjordes åtminstone en början, hvilken, om ock anspråkslös t i l l om

fattningen, utan tvifvel skulle blifva ti l l omedelbart gagn och till 

god ledning för det arbétsstatistiska arbetets framtida utveckling. 

I afdelningens »Meddelanden» skola sålunda de till afdelningen 

från olika håll ingående uppgifter efter hand sammanfattas t i l l 

sina väsentligaste resultat, och endast viktigare kategorier af dem 

skola efter vederbörlig genomarbetning för år eller möjligen längre 

tidsperioder offentliggöras i särskilda, regelbundet återkommande pub

likationer. 

Då arbetet å afdelningen under innevarande är naturl igt nog 

i främsta rummet haft afseende å verksamhetens organiserande och 

i öfrigt, som nämndt, först kunnat påbörjas under maj månad, hafva 

erforderliga primäruppgifter först under sommarmånaderna begynt 

inflyta. Till följd häraf kunna under innevarande år endast två 

nummer utkomma af afdelningens »Meddelanden». Med 1904 års 

ingång böra desamma dock kunna regelbundet utkomma, såsom i or

ganisationsplanen förutsatts, med fyra häften årligen, nämligen un

der månaderna februari, maj, augusti och november. 

I likhet med de officiella arbétsstatistiska tidskrifterna i vitlan

det skola afdelningens »Meddelanden» tillhandahållas allmänheten 

till lågt pris och åtgärder äfven i öfrigt vidtagas för deras spri

dande. Enl igt kommerskollegii därom fattade beslut skall sålunda 

hvarje häfte (om c:a 60 sidor) betinga ett pris af 25 öre. Prenu

meration kan ske i bokhandeln eller å postanstalt, och är prenumera

tionspriset (postarfvodet inberäknadt) för år 1903 — 2 häften — 50 

öre, och för år 1904 — 4 häften — 1 krona. Föreningar eller andra, 

som direkt hos aktiebolaget P. A. Norstedt & Söner, Stockholm, mot 

kontant likvid rekvirera ett större antal exemplar, erhålla rabatt . 

Stockholm den 31 oktober 1903. 

Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. 



Den officiella arbetsstatistiken i Sverige. 
(Särskilda kommitterades utlåtande angående det arbetsstatistiska arbetets 

anordnande under år 1903.) 

Till Kungl. Maj:ts och Rikets Kommerskollegium. 

Genom nådigt bref den 6 juni 1902 har Kungl. Maj:t, med förmälan 
att Riksdagen på det sätt bifallit det i sagda års statsverksproposition fram
ställda förslag till arbetsstatistikens ordnande, att dels för det arbetsstatistiska 
arbetet hos kommerskollegium å ordinarie stat uppförts lön till en förste 
aktuarie och dels för detta arbetes anordnande å extra stat för år 1903 an
visats ett anslag af 15,000 kronor, anbefallt kommerskollegium att inkomma 
med underdånigt förslag i fråga om, bland annat, användningen af det för 
nyssnämnda arbetes utförande anvisade anslag. Efter att den 14 därpå föl
jande november hafva till innehafvare af ofvanberörda förste aktuariebefatt-
ning utnämnt den dittilisvarande ledaren af de arbetsstatistiska undersöknin
garna, har Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 12 dec. 1902 därjämte funnit 
godt ej mindre bemyndiga kollegium anmoda högst fyra med arbetarförhållanden 
förtrogjia män att jämte den förste aktuarie, som hade att leda det arbets
statistiska arbetet, deltaga i uppgörandet af det förberedande förslag i ämnet, 
som borde inom kollegium utarbetas, än äfven meddela dessa kommitterade till
stånd att, där de så kunde pröfva tjänligt, tillkalla erforderligt antal arbets-
gifvare och arbetare för att tillhandagå kommitterade med nödiga upplys
ningar. 

I anledning häraf har kollegium tillkallat undertecknade Beckman, Ramström 
och Blomberg förutom ledamoten af Riksdagens första kammare, fabriksidka-
ren m. m. C. J. G-. Swartz, äfvensom, då denne förklarat sig förhindrad mot
taga kallelsen, undertecknad Alexanderson, att med undertecknad Elmquist 
deltaga i uppgörandet af omförmälda förberedande förslag; hvarjämte, enligt 
hvad nedan närmare förmäles, vid skilda tillfällen under arbetets fortgång 
på kallelse tillstädeskommit dels vissa arbetsgifvare, dels ock särskilda repre
sentanter för olika arbetarorganisationer. 

Då undertecknade, till fullgörande af det oss lämnade uppdrag, gå att 
härmed afgifva förberedande förslag till det arbetsstatistiska arbetets anord
nande under innevarande år, hafva vi — i enlighet med hvad kollegium förutsatt 
i sin underdåniga skrifvelse den 21 nov. nästlidne år — först och främst 
tagit under närmare ompröfning, huruvida och i sådant fall i hvilken utsträck
ning de anvisade medlen göra det möjligt att redan under år 1003 söka 
påbörja genomförandet af det förslag till arbetsstatistikens ordnande, som 
förelagts 1902 års riksdag. 
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Kommitterade anse sig då till en början böra erinra om hufvuddragen 
af den officiella arbetsstatistikens utveckling i Sverige, i den mån vi haft 
att däraf hämta ledning vid lösandet af den oss förelagda uppgiften. 

I skrifvelse den 2 maj 1893 anhöll Riksdagen på grund af en inom 
andra kammaren i ämnet väckt motion, att Kungl. Maj:t täcktes föranstalta 
om en utredning rörande lämpligaste sättet för samlande, bearbetande och 
publicerande genom statens försorg af en svensk arbetsstatistik samt om fram
läggande för Riksdagen af de förslag, som med anledning däraf kunde synas 
påkallade. 

På grund af denna Riksdagens framställning anbefallde Kungl. Maj:t 
kommerskollegium och statististiska centralbyrån att i ärendet afgifva gemen
samt utlåtande. Uti sitt till åtlydnad häraf den 1 oktober 1894 afgifna 
yttrande lämnade bemälda ämbetsverk en vidlyftig utredning angående sättet 
för anordnandet af den tillämnade arbetsstatistiken samt upptogo därvid till 
särskild behandling de olika grenar af densamma, som angifvits i den motion, 
som föranledt Riksdagens ofvan berörda skrifvelse. 

Vid föredragning inför Kungl. Maj:t den 13 januari 1896 af detta ärende 
framhöll dåvarande statsrådet och chefen för kungl. civildepartementet, under 
hänvisande till Riksdagens ofvanberörda skrifvelse samt kommerskollegii och 
statistiska centralbyråns gemensamma utlåtande, att, medan man flerstädes i 
utlandet vidtagit alltmera vidtgående åtgärder för att förskaffa sig en tillför
litlig arbetsstatistik, denna del af statistiken allenast i mycket ofullständig 
grad blifvit i vårt land tillgodosedd. Med hänsyn till den vikt, som måste 
tillmätas en på en sakrik arbetsstatistik fotad kännedom om arbetsklassens 
villkor, och då en undersökning af hithörande frågor endast från statens sida 
fullt tillfredsställande kunde utföras, fann sig departementschefen böra förorda 
en framställning till Riksdagen att för anordnande af en arbetsstatistik måtte 
å kommerskollegii stat uppföras nya och förhöjda anslag till ett belopp af 
sammanlagdt omkring 27,000 kr., hvarom Kungl. Maj:t ock gjorde framställ
ning till sagda års riksdag. 

I skrifvelse den 11 maj 1896 förklarade sig Riksdagen visserligen icke 
vilja bestrida, att en på statistiska utredningar grundad kännedom om de 
förhållanden, under hvilka våra arbetare lefdc, måste vara af stor betydelse 
för ett rätt bedömande och lösande af viktiga samhällsspörsmål, men ansåg 
sig tillika — då det icke kunde anses tillräckligt utredt, vare sig livad i 
denna fråga borde göras eller huru det borde göras — dock ej kunna bifalla 
Kungl. Maj:ts förslag, hvilket innebure organiserandet redan från början af 
en anstalt med fast tjänstemannapersonal, något som syntes Riksdagen mindre 
lämpligt, innan uppgiften för denna anstalts verksamhet blifvit närmare be
stämd. Däremot föreställde sig Riksdagen, att för vinnande af den erfaren
het, som kräfdes för lösning af frågan i dess helhet, lämpligast vore att göra 
försök med arbetsstatistiska undersökningar inom något visst begränsadt om
råde. För utförande af de sålunda förordade undersökningarna fann sig 
Riksdagen böra för år 1897 bevilja ett extra anslag af 10,000 kr. 

De arbetsstatistiska försöksundersökuingar, hvilka alltså år 1897 kunde 
taga sin början, bafva sedermera oafbrutet fortgått. Det syntes nämligen 
såväl Kungl. Maj:t som Riksdagen uppenbart, att den erfarenhet, som kunde 
vinnas genom dessa försöksundersökningar inom ett eller ett par yrken, icke 
kunde vara tillräcklig lör att tjäna till ledning vid bedömandet af det sätt, 
pa hvilket de tillämnade arbetsstatistiska undersökningarna för framtiden 
borde i vårt land organiseras. Rå grund däraf beviljade 1897 års riksdag 
ånyo ett anslag af 10,000 kr. för fortsättande af de arbetsstatistiska försöks-
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undersökningarna jämväl under år 1898, och sistnämnda år beslöt Riksdagen, 
i enlighet med enskild motionärs hemställan, att för fortsatta undersökningars 
anställande bevilja ett anslag på en gång af 20,000 kr. att utgå med 10,000 
kr. för hvart och ett af åren 1899 och 1900. Som detta förfaringssätt, att 
på en gång anslå medel för undersökningarnas fullföljande under längre tid 
än ett år, i viss mån visade sig ägnadt att befrämja det därmed afsedda än
damålet, beviljade 1900 års riksdag ånyo samma belopp, 20,000 kr., för un
dersökningarnas fortsättande jämväl under åren 1901 och 1902. 

Då genom de fyra särskilda arbetsstatistiska utredningar, som under 
dessa sex år åvägabragts, vunnits en åtminstone i vissa afseenden ganska af-
sevärd erfarenhet rörande lämpligaste sättet för anordnande af en del af den 
officiella arbetsstatistiken, men å andra sidan det uppenbarligen icke läte sig 
göra att med tillfälliga anslag anordna undersökningarna på ett sådant sätt, 
att genom dylika försök kunde inhämtas all den erfarenhet, som kunde synas 
erforderlig och önsklig att ernå, innan den arbetsstatistiska anstalten erhölle 
en fastare organisation, ansågs tiden nu vara inne att ånyo förelägga Riks
dagen förslag i fråga om den arbetsstatistiska verksamhetens anordnande på 
fastare grunder. En sådan fastare anordning syntes vara så mycket angeläg
nare, som åtskilliga af de viktigaste spörsmål, hvilka en ordnad arbetsstatistik 
måste belysa, icke lämpligen och mot rimliga kostnader kunde upptagas till 
behandling under det dittillsvarande försöksstadiet, hvarjämte med undersök
ningarnas tillfälliga karaktär gifvetvis måste vara förenad den olägenheten, 
att en med arbetets ledning och utförande fullt förtrogen och inöfvad personal 
icke kunde säkert påräknas. 

Med gillande i hufvudsak af den plan för arbetsstatistikens ordnande, 
som, med tillgodogörande af den under försöksundersökningarna vunna erfa
renheten, inom kollegium utarbetats i anslutning till den ofvanberörda år 
1893 i ämnet väckta motion äfvensom kommerskollegii och statistiska cen
tralbyråns år 1894 afgifna gemensamma betänkande, hemställde sålunda Kungl. 
Maj:t hos 1902 års riksdag om förhöjning af anslagen till K. kommerskolle
gium för att, bland annat, åstadkomma en fastare organisation af den offici
ella arbetsstatistiken från och med 1903 års början. 

Äfven om denna Kungl. Maj:ts framställning icke i sin helhet vann 
Riksdagens bifall, förklarade sig Riksdagen i skrifvelse den 15 maj 1902 
emellertid hafva på det sätt bifallit densamma, att, såsom redan i det före
gående blifvit omnämndt, dels för det arbetsstatistiska arbetet hos kommers
kollegium å ordinarie stat uppförts lön till en förste aktuarie och dels för 
detta arbetes anordnande å extra stat för år 1903 anvisats ett anslag å 
15,000 kronor. 

Enligt kommitterades uppfattning har härigenom blifvit fastslaget, 
att den officiella arbetsstatistiken kommer att för framtiden fortvara och 
att dess verksamhet bör anordnas i hufvudsaklig öfverensståmmelse med 
meranämnåa organisationsplan, tillsvidare i den utsträckning det af Riks
dagen anvisade anslag medgifver. 

Då det gäller att uppgöra ett förslag rörande lämpligaste sättet för 
samlande, bearbetande och publicerande genom statens försorg af en arbets
statistik för Sverige, måste man — såsom framhållits redan i kommerslcollegii 
och statistiska centralbyråns är 1894 afgifna gemensamma utlåtande i ärendet 
— ovillkorligen utgå därifrån, att en mera detaljerad och fullständig utred
ning af frågan, i betraktande af ämnets omfattande och mångskiftande be
skaffenhet, omöjligen kan eller bör på förhand göras, då hvarje undersök-
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ning säkerligen kommer att uppställa problem, som kunna formuleras och 
lösas endast med hänsyn till den för tillfället valda begränsningen af ämnet 
och de med undersökningen afsedda olika ändamål. Därest man med en 
dylik arbetsstatistik vill vinna en allsidig och korrekt belysning af de sociala 
förhållandena, synes det emellertid vara uppenbart — hvilket äfven Riksdagen 
i sin skrifvelse år 1893 uttalat —, att arbetsstatistiken bör anordnas så, att 
den kommer att utgöras af dels en fortlöpande, mera allmän statistik, dels 
mångsidiga, efter vissa mellantider upprepade detaljundersökningar. 

Hvad först beträffar den nyssnämnda hufvudgrupp af arbetsstatistik, som 
afser regelbundet insamlande, bearbetande och publicerande af fortlöpande 
arbetsstatistiska uppgifter af allmän art, hafva kommitterade varit eniga om 
att tillmäta densamma en sådan betydelse, att den i främsta jummet bör 
tillgodoses, sedan nu en första grund blifvit lagd till en officiell svensk ar
betsstatistik. Härvid torde hufvudvikten böra fästas vid utredandet af sådana 
frågor, som kunna vara af ej blott teoretisk utan äfven direkt praktisk be
tydelse och därigenom synas ägnade att blifva till gagn för vidare kretsar 
samt väcka ett allmännare intresse för sakens innebörd. Under nuvarande 
skede af den arbetsstatistiska verksamhetens utveckling kunna visserligen en
dast ett mindre antal dylika allmänna frågor till behandling upptagas, men 
kommitterade hafva dock ansett sig böra föreslå, att härutinnan göres åtmins
tone en början, hvilken, om ock anspråkslös till omfattningen, utan tvifvel 
skall blifva till omedelbart gagn och till god ledning för det arbetsstatistiska 
arbetets framtida utveckling. 

För att erhålla och insamla de för socialstatistiken erforderliga primär
uppgifterna blir det af naturliga skäl nödvändigt att alltefter omständighe
terna anlita olika vägar. Kommitterade vilja dock härvidlag i främsta rum
met framhålla lämpligheten af att tillvarataga och mera uttömmande behandla 
det rikhaltiga och dyrbara officiella material, som redan förefinnes, utan att 
detsamma hittills blifvit föremål för fullständigt bearbetande. Detta material, 
som i skilda syften af respektive myndigheter insamlas, torde, sedan dessa af 
dem tagit del, i allmänhet kunna utan svårighet omedelbart öfversändas — 
i original, i afskrift eller i sammandrag — till kommerskollegii afdelning för 
arbetsstatistik för att genom dess försorg kompletteras och statistiskt behand
las, hvarigenom ernås den obestridliga fördelen, att bearbetningen af alla 
socialstatistiska uppgifter utföres inom ett enda ämbetsverk. 

Åtskilliga af de för en allmän arbetsstatistik erforderliga primäruppgifter 
äro emellertid af den art, att de endast genom särskilda onibud kunna in
samlas. Vidkommande denna utväg för uppgifters erhållande torde böra erin
ras därom, att vid 1897 års undersökning af bagerierna sådana ombud an
ställdes för utförande af de på hvarje plats nödiga undersökningar. Detta sy
stem öfvergafs emellertid vid de efterföljande undersökningarna angående tobaks
industrien och den mekaniska verkstadsindustrien, hufvudsakligen pä den grund 
att det visat sig omöjligt att så noggrant, som önskligt vore, genom skrift
liga instruktioner bibringa ett större antal för arbetsstatistikens ledare i regel 
okända personer en enhetlig och öfverensstämmande uppfattning af innebörden 
utaf alla de frågor, som formulären för arbetarnes utfrågande innehöllo. För 
de efterföljande forsöksundevsöknin garna hafva i stället uteslutande användts 
ett fatal reseombud, som genom muntliga samtal med arbetsledaren kunnat 
instrueras i sitt kall. 

Sedan emellertid nu arbetsstatistiken erhållit en fastare organisation, blir 
det möjligt att ä viktigare orter anställa ombud, hvilka, då deras arbete med 
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uppgifters insamlande och ingifrande får en mera permanent karaktär, torde 
vara att år ifrån år påräkna. Det bör under sådana förhållanden låta sig 
göra att för uppdraget erhålla i högre grad kvalificerade personer än som 
kan vara fallet vid en tillfällig undersökning. De medel, som för sådana 
ombuds aflönande för närvarande finnas disponibla, medgifva visserligen ej, 
att fullt nöjaktig ersättning kan lämnas för det arbete, som skulle åligga 
dessa ombud, men den ersättning, som i alla händelser härigenom skulle 
kunna beredas dem, torde dock till en början blifva tillfyllest, särskildt då 
den kan påräknas såsom en årligen återkommande inkomst. Därjämte böra 
ombuden vid förefallande specialundersökningar erhålla extra ersättning i 
förhållande till omfattningen af det arbete, som erfordras för att från arbets-
gifvare och arbetare, som beröras af undersökningen, insamla erforderliga pri
märuppgifter. Kommitterade anse sig därjämte hafva anledning antaga, att 
med arbetarförhållanden förtrogna och för uppdraget lämpliga personer ofta 
skola af intresse för saken lämna sin medverkan, äfven om deras därvid ned
lagda arbete ej kan ersättas med något större belopp. 

I hög grad önskvärdt är naturligtvis, att ombud anställas på ett jämfö.-
relsevis stort antal platser, detta så mycket mera som vårt lands utsträckning 
och däraf betingade olikartade förhållanden göra det vanskligt att af de på 
ett fåtal platser gjorda rön draga allmängiltiga slutsatser. Då sålunda den i 
statsverkspropositionen år 1902 förekommande organisationsplan förslagsvis 
upptager sådana korrespondenter på ett 40Hal platser, är detta beräknade 
antal enligt kommitterades uppfattning ingalunda för högt. 

Om kommitterade icke desto mindre nu föreslå anordnandet af ett om
budssystem, som till sin omfattning skulle inskränkas betydligt under hvad i 
nämnda organisationsplan förutsatts, så sker detta med tanke på önskvärdhe
ten af, att genast åtminstone en början göres i detta hänseende, för så vidt 
de begTänsade ekonomiska förutsättningarna sådant medgifva. De under så
dana förhållanden erhållna uppgifter torde visserligen ej blifva så omfattande 
som önskvärdt hade varit, men böra i alla händelser blifva af ett intresse 
och värde, som till fullo kommer att motsvara de beräknade kostnaderna. Be
träffande dessa senare, vilja kommitterade redan nu betona, hurusom de i 
1902 års statsverksproposition beräknade arfvoden synts kommitterade vara 
minimibelopp, hvilka i fråga om de mindre orterna borde omedelbart något höjas. 

Kommitterade hafva alltså enats om att föreslå, att ombud för det ar-
betsstat ist iska arbetet för närvarande skola anställas endast å följande 26 
platser: Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, Motala, Jönköping, Kalmar, Karls
krona, Kristianstad, Malmö (med Lund), Helsingborg (med Landskrona), Halm
stad, Göteborg, Venersborg, Borås, Karlstad, Örebro, Vesterås, Falun (med 
Domnarfvet), Gefle, Söderhamn, Sundsvall (med Hernösaud), Östersund, 
Umeå, Luleå (med Boden), Gellivare1) och Kiruna. Härtill kommer vidare 
Stockholm, där ombudens allmänna åligganden kunna ombesörjas genom an
staltens tjänstemän.2) Det ombudssystem, som sålunda skulle upprättas, torde 
i alla händelser hafva den omfattning, att af detsamma kan hämtas tillräck
lig erfarenhet för organisationens framtida fullkomnande i hela dess i stats-
verkspropositionen förutsatta utsträckning med hänsyn till såväl ombudens 
antal som ock omfånget af deras verksamhet; och är det kommitterades lifliga 

1) Af kominerekollegium ersatt med Malmberget. 
2) Som det emellertid visat sig cödvändigt att äfven för Stockholm anlita aflö-

nadt biträde för insamlande af vissa primäruppgifter för den allmänna socialstatisti
ken, har kommerskollegium af kostnadsskäl nödgats lata tills vidare anstå med an
ställandet af ombud i Motala, Östersund och Umeå. 
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förhoppning, att de för detta ändamål nödiga medlen skola erhållas inom en 
icke alltför aflägsen framtid. 

Beträffande sättet för inhämtande af de uppgifter för en allmän, per
manent socialstatistik, som ej lämpligen kunna anskaffas genom platsombuden, 
meddelas i det följande närmare upplysningar i samband med redogörelse för 
de spörsmål, som därvid kunna ifrågakomma. 

För offentliggörande af de resultat, som en sådan fortlöpande statistik 
af allmän art skulle regelbundet gifva, föreslå kommitterade — efter före
döme af så godt som alla länder, hvarest arbetsstatistiken erhållit en fast or
ganisation, samt i öfverensstämmelse med den i statsverkspropositionen fram
lagda organisationsplan — dels en periodiskt utkommande, allmänt social tid
skrift och dels särskilda med lämpliga mellantider återkommande publikationer. 
De till den arbetsstatistiska afdelningen från olika håll ingående uppgifter 
skulle sålunda i tidskriften efter hand meddelas till sina väsentligaste resultat, 
och endast vissa viktigare kategorier af dem efter vederbörlig genomarbetning 
för år eller möjligen längre tidsperioder offentliggöras i särskilda, regelbundet 
återkommande publikationer. Tidskriften skulle vidare blifva ett medel för 
att dels, efter sträng sofring, framlägga faktiska upplysningar af olika slag inom 
hithörande områden och dels väcka och bevara en lifligare förbindelse med 
den stora allmänheten, hvilken växelverkan torde vara nödvändig, om arbets
statistiken skall kunna rätt fylla sin uppgift. Slutligen kan den arbetsstatis
tiska anstalten genom tidskriften oupphörligt påminna om sin tillvaro och 
direkt kräfva uppmärksamhet för de sociala intressen, den har att tillgodose. 

Vid valet af de ämnen af allmänt arbetsstat ist isk art, som omedel-
barligen kunna upptagas till behandling, hafva kommitterade hämtat hufvudsaklig 
ledning af hvad i 1902 års statsverksproposition — med stöd af Riksdagens 
skrifvelse år 1893 samt ämbetsverkens meranämnda gemensammma utlåtande 
af år 1894 — härutinnan anförts. Då emellertid de arbetskrafter och eko
nomiska resurser, som i dessa utredningar förutsättas för realiserandet af de 
uppställda arbetsplanerna, för närvarande icke stå till den arbetsstatistiska 
afdelningens disposition, måste denna vidkännas en begränsning i fråga om 
sina uppgifters mångfald och omfattning. Under uttalande af sin lifliga för
hoppning, att jämväl i detta hänseende gynnsammare förhållanden snart nog 
kunna beredas, vilja kommitterade med afseende å de ofvannämnda, i stats
verkspropositionen förslagsvis behandlade särskilda grenar af arbetsstatisti
ken göra följande erinringar, hvarvid kommitterade upptagit frågorna till be
handling i samma ordning, som de i statsvcrkspropositionen förekomma: 

a) Antalet i de särskilda yrkena anställda arbetare, fördelade efter 
kön, ålder och civilstånd. Fullständig utredning i detta afseende har vid de 
anställda försöksundersökningarna inhämtats rörande de därvid ifrågakomna 
näringarna och bör, i den mån dylika specialundersökningar fortfarande komma 
att anordnas beträffande öfriga yrken, tillhöra de spörsmål, som alltid äro för 
hvarje gång kvarstående. 

Skulle det emellertid befinnas önskligt att utöfver de upplysningar an
gående yrkesarbetarnes fördelning efter kön samt ålder öfver och under adcr-
ton år, hvilka årligen meddelas i kommerskollegiLunderdåniga berättelser om 
bergshandtering samt om fabriker och handtverk, erhålla en fullständigare 
statistik i detta afseende på en gång för samtliga industriella yrken, föreslås 
i organisationsplanen, att då folkräkningsmaterialet från yrkesräkningens syn
punkt måste anses vara mindre tillfredsställande, erforderliga uppgifter till 
en dylik statistik, exempelvis för hvart tionde år, åvägabringas genom att 
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idkare af bergshandtering, fabriker och handtverk förständigas att jämte de 
årligen återkommande statistiska uppgifterna om sin verksamhet ifylla en 
blankett, upptagande nominativ förteckning å personalen med fördelning efter 
kön, lefnadsålder och civilstånd. 

För att en sådan omfattande undersökning skulle blifva fullt effektiv och 
lämna säkra resultat torde emellertid erfordras ett omfattande gransknings
arbete och en mycket vidlyftig korrespondens, hvarför en dylik undersökning, 
såsom alltför kräfvande, ej kan för närvarande ifrågasättas. 

Klart är emellertid, att de i den officiella statistiken förekommande uppgif
ter beträffande fördelningen af män och kvinnor samt vuxna och minderåriga 
inom olika yrken böra tillvaratagas, sammanställas och i tidskriften offentliggöras. 

Vidkommande särskildt de minderårigas användande i arbete föreligger ett 
viktigt material i de registerböcker, hvilka jämlikt lagen af den 17 oktober 1900 
skola af arbetsgifvare föras. Öfver de i dessa registerböcker förekommande upp
gifter upprätta yrkesinspektörerna efter förutgången granskning sammandrag, som 
till kommerskollegium insändas. Enligt hvad kommitterade' inhämtat, torde det 
icke föreligga några hinder för att ifrågavarande sammandrag omedelbart ställas 
till afdelningens för arbetsstatistik förfogande för att sammanställas och offent
liggöras i tidskriften. Med afseende härå tillåta sig kommitterade emellertid 
uttala önskvärdheten af, att dessa af yrkesinspektörerna utarbetade samman
drag måtte genom några mindre tillägg i vissa punkter fullständigas. 

I detta sammanhang vilja kommitterade, efter samråd med yrkesinspek
tören i Stockholms distrikt och yrkesinspektörsassistenten i kommerskollegium 
ifrågasätta, huruvida det ej ur alla synpunkter vore lämpligt, att yrkesinspek
tionen erhölle tillfälle att i den socialstatistiska tidskriften omedelbart publi
cera åtskilliga af de meddelanden, hvilka, sammanarbetade för år, ingå i den 
af kollegium utgifna redogörelsen angående »Yrkesinspektionens verksamhet». 
Denna redogörelse kan af naturliga skäl ej föreligga, förrän en" afsevärd tid 
efter slutet af det år, som i densamma behandlas, hvarmed följer den olägen
heten, att åtskilliga af yrkesinspektionens viktigaste resultat förlora det aktu
ella intresse, de eljest skulle erbjuda. Erfarenheten torde ock hafva ådaga
lagt, att huru värdefulla och intressanta dylika omfattande redogörelser än 
äro för fackmannen och hur stor deras betydelse än kan vara ur lagstift
nings- och förvaltningssynpunkt, de dock ej komma den stora allmänheten 
till godo, hvilket särskildt i detta fall måste vara af vikt. I likhet med ofvan 
nämnda målsmän för yrkesinspektionen finna kommitterade sålunda högeligen 
önskvärdt, att i tidskriften en särskild afdelning reserveras för yrkesinspek
tionens meddelanden. Därvid torde intresset framför allt anknyta sig till redo
görelser för de af yrkesinspektörerna gjorda besök vid arbetsställen samt de 
därunder meddelade anvisningar till skydd mot yrkesfara. Därjämte kunde i 
denna afdelning lämpligen intagas en fortlöpande samling af yrkesinspektio
nens cirkulär, anvisningar och beslutade skyddsanordningar med därtill hö
rande formulär och ritningar samt hvad yrkesinspektionen eljest önskar bringa 
till allmännare kännedom.1). 

b) Aflöning och aflöningssätt inom yrkena. En fullt uttömmande och 
tillförlitlig statistik i detta afseende lärer, såsom ock i organisationsplanen 
uttalats, på grund af det betydande arbete, som måste vara förenadt med de 
behöfliga primäruppgifternas åstadkommande och bearbetande, icke utan allt
för stora kostnader och för lång tidsutdräkt kunna företagas annat än i sam
band med specialundersökningar af de skilda yrkena. Vid dessa undersök-

1) Jfr not 3 å sid. 22. 
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ningar torde aflöningsfrågorna i regeln blifva det centrala. Erfarenheten har 
nämligen gifvit vid handen, att korrekta uppgifter rörande aflöningsförhållan-
dena och hvad därtill hörer endast stå att vinna genom utdrag ur aflönings-
böckerna samt att dylika undersökningar, såvidt möjligt, böra afse utrönandet 
af den faktiska årsinkomst, hvarje särskild arbetare erhållit genom sitt arbete, rö
rande hvilken den enskilde arbetaren oftast saknar möjlighet att lämna nöjak
tigt besked. Med anledning af de svårigheter, som ofta nog äro förenade med 
verkställandet af dylika utdrag ur aflöningsböckerna, hvilka ju måste anses 
äga fullt vitsord, kunna näppeligen några andra personer än fabrikernas egen 
kontorspersonal ifylla formulärsammandragen rörande arbetarnes löner. Detta 
arbete liar ett flertal arbetsgifvare vid de bada senaste försöksundersöknin
garna, på kommerskollegii därom framställda begäran, kostnadsfritt låtit om
besörja. I längden torde det emellertid blifva omöjligt att, på sätt hittills 
skett, kostnadsfritt genom arbetsgifvarne bekomma uppgifter om arbetarnes 
årslöner, utan måste såsom regel för vinnandet af samma uppgifter i kostna
derna för hvarje specialundersökning beräknas ett belopp för lämnande af 
särskild ersättning till sådana arbetsgifvare, som påfordra betalning för deras 
med verkställandet af de äskade löneutdragen förbundna omkostnader. 

Vid sidan af dessa uttömmande undersökningar af löneförhållandena inom 
vissa yrken, torde emellertid af de å olika orter anställda ombuden kunna 
från såväl arbetsgifvare som arbetare införskaffas samt efter vederbörlig kon
troll offentliggöras i tidskriften en del upplvsningar angående löneförhöjningar 
eller lönesänkningar med fördelning efter yrke och arbetsplats äfvensom an
gående det antal arbetare, som af förändringen beröres. Därvid bör föränd
ringens omfattning och beskaffenhet redovisas sa detaljeradt som möjligt. 

Kommitterade hafva ansett sig böra i detta sammanhang fästa uppmärk
samheten därpå, att rörande särskildt dessa sistnämnda uppgifter ett direkt 
samarbete från arbetsstatistiska afdelningens sida med arbetsgifvarnes och ar
betarnes organisationer framdeles synes kunna gifva ett allt rikligare utbyte, 
i samma mån dessa organisationer ernå större grad af utveckling. 

Därjämte torde ett i alla hänseenden särdeles värdefullt material utan 
svårighet kunna erhållas genom öfverenskommelse med de kommunala arbjjts-
förmedlingsanstalter, som redan finnas (i Göteborg och Helsingborg) eller 
under den närmaste framtiden antagligen komma att upprättas (bland annat 
i Stockholm och Malmö). Med hänsyn till den stora frekvens, som dylika 
anstalter annorstädes uppvisa, synes sannolikt, att de äfven i vårt land skola 
fa en afsevärd betydelse samt kunna genom sorgfällig registrering af de vid 
arbetsförmedling betingade löner lämna tillförlitliga upplysningar rörande löne
fluktuationerna inom olika yrken på respektive orter. 

c) Arbetstiden. Vissa uppgifter rörande arbetstiden inom de särskilda 
yrkena höra inhämtas pä ungefär samma sätt, som nyss angifvits i fråga om 
löneförhållandena, d. v. s. vid de meranämnda specialundersökningarna, genom 
den arbetsstatistiska afdelningens ombud samt genom samarbete med arbets
gifvarnes och arbetarnes organisationer. Ej heller på detta område kunna 
uttömmande undersökningar föranstaltas för samtliga eller ett större antal 
yrken samtidigt, enär en sådan uppgift långt öfverstiger hvad under nuva
rande förhållanden af den arbetsstatistiska anstalten kan presteras. 

d) Arbetslokalernas tillstånd; hälsovådliga inflytelser m. m. På grund 
af den särskilda sakkunskap, som erfordras för verkställandet af mera ingå
ende undersökningar i detta utseende, torde det icke ligga inom möjlighetens 
gränser att för don arbetsstatistiska anstalten såsom särskilda ombud för ut
förande af dylika undersökningar förvärfva fullt kompetenta, med läkarut-
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bildning utrustade personer. Därför har ock i organisationsplanen framhållits, 
hurusom det lärer blifva nödvändigt att för sådant ändamål påkalla biträde 
af hälsovårds- och kommunalnämnder, hvilka det enligt gällande hälsovårds
stadga tillkommer att inom kommunerna öfvervaka, det fabriker och näringar 
icke inrättas eller drifvas så, att de blifva menliga för arbetarnes hälsa och 
väl. Vid tvänne af de hittills verkställda försöksundersökningarna — af ba
gerier och tobaksfabriker — hafva äfven utredningar af arbetslokalernas be
skaffenhet i sanitärt afseende blifvit verkställda förmedelst anlitande af hälso
vårds- och kommunalnämndernas medverkan för primärmaterialets insamlande, 
och synes ifrågavarande del af undersökningarna hafva utfallit förhållandevis 
väl. Sålunda hafva vid den sistnämnda af de båda undersökningarna genom 
vederbörande hälsovårdsnämnders försorg och på deras bekostnad föranstaltats 
särskilda luftprof till utrönande af luftens beskaffenhet uti arbetssalarna inom 
ett afsevärdt antal fabriker, hvilka luftprof visat sig utgöra ett utmärkt material 
för ett objektivt bedömande af samma lokalers beskaffenhet i sanitärt afseende. 

Då apparater och tillbehör för analyserandet af de tagna luftprofven äro 
tämligen dyrbara och för öfrigt endast förefinnas å ett fåtal platser i riket, 
lära emellertid hälsovårds- och kommunalnämnderna icke kunna åläggas skyl
dighet att i detta afseende medverka vid en mera omfattande sanitär under
sökning af arbetslokalerna å platsen, utan att kostnaderna för anskaffandet af 
profrör, för analysering af luftprofven m. m. bestridas af anslaget för arbets-
statistiken. Emellertid torde det vara att antaga, att hälsovårdsnämnderna åt
minstone i de större städerna äfven framdeles vid någon enstaka förefallande 
specialundersökning skola befinnas villiga att åtaga sig ifrågavarande kostnader 
för en fullständig sanitär undersökning af vissa arbetslokaler. 

e) Födans beskaffenhet. Angående anordnandet af undersökningar i 
detta ämne, hvilka, i betraktande af den mängd viktiga frågor en organi
serad arbetsstatistisk anstalt redan från början måste upptaga till behandling, 
först framdeles synas böra ifrågasättas, torde särskild plan, då frågan bringas 
å bane, böra utarbetas efter samråd med vederbörande hälsovårdsmyndigheter, 
till hvilkas verksamhetsområde ifrågavarande spörsmål äro att hänföra. 

f) Lifsmedelspruen. Af synnerlig vikt är det enligt kommitterades upp
fattning att få till stånd en regelbunden statistik öfver prisen å lifsförnöden-
heter å olika orter, enär många af de öfriga arbetsstatistiska data först i sam
band härmed få sin rätta belysning. Beträffande minuthandelsprisen, hvilka 
därvid företrädesvis böra komma i betraktande, förefinnas näppeligen andra 
upplysningar än de, som i den dagliga pressen meddelas rörande torgprisen. 
Dock torde ingalunda den noggrannhet ägnas åt åstadkommandet af dessa 
uppgifter, att de kunna läggas till grund för en tillförlitlig statistik i före
varande viktiga fråga. Det enda effektiva sättet att erhålla material till en 
dylik statistik synes därför vara att på olika orter låta för hvarje vecka och 
genom kvalificerade personer insamla noggranna uppgifter rörande minut-
liandelsprisen å ett visst antal varor. Det är bland annat för dessa primär-
uppgifters insamlande, som kommitterade funnit nödigt föreslå anställandet 
af platsombud. Beklagligt är visserligen därvid, att förhållandena nu ej med-
gifva omlmdssystemets utsträckning därhän, att ifrågavarande uppgifter blifva 
så fullständiga och uttömmande som önskvärdt vore. Men äfven med den 
begränsade omfattning, som nu ifrågasattes, torde ernås både ur teoretisk och 
praktisk synpunkt viktiga resultat. 

För att i möjligaste mån vinna säkerhet för, att dessa primäruppgifter 
insamlas efter samma principer och därigenom blifva fullt jämförliga med 
hvarandra, hafva kommitterade utarbetat här bifogade förslag till formulär 
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(bilaga G) att af ombuden användas vid berörda uppgifters insamlande. Där
vid skulle så tillgå, att ombudet på den viktigaste torgdagen i hvarje vecka 
— sålunda i regel lördag — för hvart och ett af de å blanketten upptagna 
varuslag inhämtar ett antal prisuppgifter hos olika försäljare, dels i minut
handelsbutiker och dels hos torghandlare, alltefter varornas gruppering å 
blanketterna. Dessa insändas därefter till den arbetsstatistiska afdelningen 
för att efter vederbörlig kontroll samt bearbetade för vecka, månad och kvartal 
efter hand inflyta i tidskriften. 

g) Arbetarnes utgifter för sitt uppehälle. Såsom ämbetsverken i sitt 
omförmälda utlåtande framhållit, kunna undersökningar i detta afseende näppe
ligen utföras på annat sätt än genom direkta utdrag ur arbetarnes egna an
teckningar om sina utgifter. 

Åstadkommandet af ett sådant material i större omfattning torde emel
lertid vara förenadt med betydliga vanskligheter. Det torde nämligen vara 
mindre vanligt, att en arbetarfamilj förer hushållsbok, och äfven om anteck
ningar göras om inkomster och utgifter, lära dessa knappast föreligga i en 
sådan form och vara förda med sådan fullständighet, att en exakt förbruknings
statistik därpå kan grundas. Enda utvägen synes därför vara, att ett antal 
husmödrar intresseras att föra noggranna anteckningar om familjens inkomster 
och utgifter under ett heft__år samt förses med lämplig räkenskapsbok och 
meddelas muntliga förklaringar rörande sättet för anteckningarnas förande. 
Detta grannlaga värf kan endast anförtros åt ombuden eller möjligen andra 
särskildt utsedda och instruerade personer, som äga nära kännedom om ar
betarbefolkningen på platsen samt åtnjuta denna befolknings förtroende. 

Kommitterade, som ansett en undersökning af dessa förhållanden vara af 
stor betydelse, särskildt för nödig jämförelse med lifsmedelsprisens växlingar, 
hafva utarbetat bifogade förslag till hushållsbok (bilaga I), hvarvid till före
bild valts de i Danmark för samma ändamål använda.1 Dock har det ej 
synts nödigt att, såsom skett i vårt grannland, uppställa olika hushållsböcker 
för stads- och landtarbetare, utan har man trott sig kunna använda samma 
hushållsbok för alla olika slags arbetare. Hushållsboken torde därför 
böra göras jämförelsevis utförlig för att kunna motsvara förhållandena på 
alla olika orter. Kommitterade hafva äfven af principiella skäl ansett en 
mera detaljerad uppställning fördelaktig, emedan hvarje post lättare kan in
föras, om för densamma särskild plats är anvisad, under det att allmänt hållna 
grupprubriker synas mer ägnade att missförstås. 

Då arbetet med dessa böckers noggranna förande för de allra flesta hus
mödrar torde falla sig rätt besvärligt, oaktadt det för dem borde vara af 
direkt intresse, synes det vara nödvändigt afse ett belopp af förslagsvis 10 
kr. för enhvar, som aflämnar fullständigt förd hushållsbok. 

Enär emellertid för en verkligt representativ undersökning af denna art 
i vårt vidsträckta och i många hänseenden olikartade land måste erfordras 
ett ganska betydande antal hushållsböcker, skulle omkostnaderna för primär
uppgifternas insamlande sålunda blifva rätt afsevärda. En dylik förbruknings
statistik kan därför ej med de medel och arbetskrafter, som nu finnas för 
arbetsstatistiken disponibla, tänkas återkomma annat än med längre mellanrum, 
utan torde lämpligen böra vid tillfälle tagas till föremål för en särskild 
undersökning, om möjligt redan under nästkommande år. 

1 Som den här föreslagna undersökningen först ett kommande är kan komma ti]l 
utförande, har det icke ansetts af nöden att här meddela det af kommitterade utar
betade förslag till hushållsbok. 
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Kungl. Kommerskollegii afdelning 
för arbetsstatistik. 

Frågeformulär G. 

Uppgifter angående minuthandelsprisen å lifsförnödenheter 

i , dagen den år 19 , 

meddelade af. 

A. Uppgifter, inhämtade af minuthandlare å torgen. 

1) Den å orten mest förekommande. 
2) »Storfamn» (2-5 x 1,6 x 0,89 meter = 3.56 kbm.); därest detta mått ej på platsen förekommer, 

torde det i stället använda uppgifvas med upplysning om dess bredd, höjd och djup i meter. 

Obs.! Vid förekomsten af olika kval i te ter af samma varuslag bör priset an-
aifvas för ordinär vara. 

Vänd! 
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B. Uppgifter, inhämtade i minuthandelsbutiker. 

1) Det å orten vanligast använda. 
2) Gula eller gröna, de för veckan billigaste. 

Obs.! Vid förekomsten af olika kvaliteter af samma varuslag bör priset an-
gifvas för ordinär vara. 
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h) Bostadsfrågan. Mera omfattande undersökningar angående bostads
förhållandena torde allmänt anses i främsta rummet vara en angelägenhet, 
som bör påkalla de kommunala, myndigheternas intresse och därför falla utom 
området för den officiella arbetsstatistikens verksamhet. Redan på grund af 
de med en sådan utredning förbundna kostnader, därest densamma skall ut
sträckas till ett större antal platser, lärer det äfven, åtminstone för närvarande, 
vara omöjligt att upptaga denna fråga på arbetsstatistikens program. Vid de 
tid efter annan företagna specialundersökningarna inom ett eller ett fåtal yrken 
i sänder torde det dock — såsom skett vid undersökningarna rörande bageri-
och mekaniska verkstadsarbetare — kunna ifrågakomma dels att affordra 
arbetarne vissa allmänna upplysningar rörande deras bostadsförhållanden, såsom 
angående hyrespris, förmånen af fri bostad, hyresbidrag af arbetsgifvare, lägen
hetens omfattning och antalet i densamma boende personer, inneboende ar
betare o. s. v., dels ock att, där arbetsgifvare mot eller utan hyresersättning 
upplåter bostad åt samtliga eller en del arbetare, föranstalta en närmare 
undersökning af dessa bostäders beskaffenhet. 

Däremot synes omedelbart kunna anordnas en fortlöpande statistik öfver 
priset å bostäder af olika kategorier i skilda delar af landet. För detta 
ändamål hafva kommitterade utarbetat bifogade förslag till formulär (bilaga 
H), afsedda att af platsombuden regelbundet ifyllas under hvarje april och 
oktober månader.1 I dessa formulär bör hufvudvikten läggas vid att från 
hvarje plats erhålla tillräckligt många och exakta uppgifter beträffande de 
bostadskategorier, som företrädesvis af arbetarne användas. Men i samband 
därmed torde ombuden utan större möda kunna insamla uppgifter rörande 
äfven andra lägenheter, om hvilka det är synnerligen önskvärdt att erhålla 
kännedom ej blott ur allmänt social synpunkt utan framför allt för att kunna 
jämföra hyresprisen för mindre och större lägenheter. 

A ifrågavarande förslag till formulär hafva äfven upptagits några spörsmål 
för utrönande af de vanligast förekommande priserna vid privat måltids-
inackordering. Dessa sistberörda primäruppgifter kunna af ombuden insamlas 
i samband med uppgifterna om hyresprisen och böra i likhet med dessa pu
bliceras i tidskriften. 

i) Hustruns sysselsättning utom hemmet torde, såsom ock erfarenheten 
af försöksuudersökningarna gifvit vid handen, tillhöra de frågor, rörande hvilka 
näppeligen nöjaktigt besked kan bekommas, hvarför något försök med utred
ning af detta spörsmål åtminstone ej för närvarande synes böra uppföras å 
den arbetsstatistiska afdelningens verksamhetsprogram. 

k) Beträffande arbetslösheten, d. v. s. antalet personer utan arbete, vid 
en viss tidpunkt inom olika yrken, kunna åtskilliga uppgifter säkerligen er
hållas genom fackföreningarna. Enär emellertid endast få af dessa ännu äga 
tillräckligt effektiv organisation för att kunna lämna exakta meddelanden 
härutinnan rörande sina medlemmar och då vidare flertalet arbetare ännu 
står utanför dylika organisationer, kan åt de på denna väg erhållna primär
uppgifter tillmätas endast ett relativt värde. 

Däremot torde de arbetsförmedlingsanstalter, som redan finnas eller komma 
att inrättas, kunna tillhandahålla ett ganska värdefullt material för klar
görande äfven af denna fråga. Dessa anstalter synas i sin egen verksamhets 
intresse böra sörja för en sorgfällig inregistrering af alla hithörande fakta 

1 Med afseende hänt har komincrskollegiuiu funnit sig böra vidtaga den föränd
ring, at t det regelbundet återkommande inhämtandet af prisuppgifter å bostadslägen
heter endast skall försiggå en gång om året. 



Frågeformulär H. Kungl. Kommerskollegii afdelning 
för arbetsstatistik. 

Uppgifter angående prisen å bostadslägenheter (för år) och måltidsinackordering (för vecka) i 
under månad år 19 , meddelade af 
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och torde gärna ställa sina därvid erhållna resultat till den arbetsstatistiska af-
delningens förfogande i och för publicering i tidskriften. På detta sätt skulle 
åtminstone beträffande de städer, där sådana anstalter trädt i verksamhet, 
möjlighet beredas att oaflåtligt följa läget på arbetsmarknaden, för hvars be
dömande det ingalunda är tillräckligt att verkställa undersökningar för någon 
särskild tidpunkt. Endast genom en fortlöpande statistik kan man nämligen 
afgöra, huruvida det med hänsyn till den normala omsättningen inom yrkena 
naturliga antalet arbetssökande förefinnes eller om detta tal för en viss tid
punkt öfver- eller underskrides, d. v. s. om brist på arbete eller arbetskraft 
föreligger. 

l) I fråga om strejker och lockouter utarbetas regelbundet återkommande 
statistiska redogörelser uti flertalet af de länder, hvarest en ordnad arbets-
statistik blifvit införd. Jämväl i vårt land torde det vara af stor vikt, att 
en tillförlitlig statistik i förevarande afseende blir med det snaraste åväga-
bragt. Rörande sättet för primäruppgifternas insamlande torde endast böra 
erinras därom, att en officiell statistik rörande strejker och lockouts redan — 
sedan år 1897 — förefinnes i vårt södra naboland Danmark, äfvensora att 
det statistiska mötet i Stockholm år 1897 — af cheferna för de skandinaviska 
ländernas statistiska byråer — beslöt uttala såsom sin åsikt, att blifvande 
statistiska undersökningar angående arbetskonflikter äfven i Sverige och Norge, 
så vidt möjligt, borde utföras i väsentlig öfverensstämmelse med det sätt, 
hvarpå de utförts i Danmark, nämligen genom inhämtande af upplysningar å 
alla de vägar, som kunna stå till buds, men i främsta rummet från arbets-
gifvare- och arbetareorganisationer, hvarförutom vederbörande statistiska äm
betsverk jämväl borde genom egna undersökningar, på grund af tidnings
pressens meddelanden etc, söka skaffa sig erforderliga upplysningar angående 
konfliktens karaktär och förlopp. 

Emellertid har genom den under de senaste åren verkställda försöks
undersökningen öfver den mekaniska verkstadsindustrien någon erfarenhet 
vunnits äfven på detta område. Med anledning däraf att de för planlägg
ningen af berörda undersökning år 1900 tillkallade kommitterade framhållit 
önskvärdheten af, att en närmare utredning måtte föranstaltas angående de 
arbetskonflikter (strejker och lockouts), som under de senaste åren förekommit 
inom ifrågavarande industrigren, utarbetades nämligen af arbetsstatistikens 
ledare frågeformulär för inhämtande af sådana uppgifter. Dessa frågeformulär, 
som i tillämpliga delar anslöto sig till de i Danmark använda, utsändes dels 
till samtliga af undersökningen berörda arbetsgifvare, dels ock till de viktigaste 
arbetareorganisationerna inom den mekaniska verkstadsindustrien. Af allt att 
döma synas från båda dessa håll hafva erhållits i allmänhet värdefulla upp
gifter, ehuruväl beträffande konflikter af äldre datum kompletteringar visade 
sig nödvändiga. Resultaten af detta försök tyda emellertid därpå, att den 
använda vägen för erhållande af primäruppgifter bör visa sig fullt tillfreds
ställande, när det gäller att vinna upplysningar om samtida arbetskonflikter. 

Kommitterade hålla nämligen före, att inga oöfverstigliga svårigheter 
böra möta, för att den arbetsstatistiska afdelningen träder i direkt förbindelse 
med den enskilde arbetsgifvare och de arbetare (genom organisationen, om 
sådan finnes), hvilka beröras af hvarje arbetsinställelse. För detta ändamål 
skulle hvarje anstaltens_ombud åläggas att för sin trakt insända underrättelse, 
så snart någon konflikt utbrutit eller kunde synas förestå. Med hänsyn till 
den ringa omfattning, som till en början kan gifvas åt ombudsorganisationen, 
blir jämväl nödvändigt, att den arbetsstatistiska afdelningen sättes i stånd att 
i den för olika delar af landet representativa arbetarepressen inhämta alla 
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hithörande upplysningar. När sålunda på någon af nu angifna vägar under
rättelse om en arbetskonflikt ingått till afdelningen, skola därifrån omedel-
barligeu till vederbörande stridande parter utsändas särskilda frågeformulär 
(bilagorna E och F ) , 1 afsedda att under konfliktens fortgång af arbetsgifvaren, 
resp. arbetarne, ifyllas för att efter konfliktens slut till Kommerskollcgium 
insändas. Om därefter vid granskningen af de sålunda erhållna uppgifterna 
afsevärda skiljaktigheter uppdagas, tillkommer det den arbetsstatistiska af
delningen att genom platsombuden eller genom direkt skriftväxling med 
parterna söka vinna full klarhet beträffande de omtvistade punkterna. Öfver 
de sålunda verifierade uppgifterna utarbetar anstalten preliminära sammandrag, 
hvilka i tidskriften meddelas. 

Då emellertid hithörande frågor synas erbjuda ett alldeles särskildt in
tresse, vilja kommitterade föreslå, att det insamlade materialet därjämte för 
hvarje år uttömmande bearbetas och offentliggöres i en särskild publikation. 

Slutligen torde böra erinras därom, att för så vidt en förlikjiingsmanna-
institution, med anledning af i statsverkspropositionen vid innevarande års 
riksdag därom framställdt förslag, skulle i vårt land införas, därigenom till
fälle torde beredas att för den nu föreslagna officiella statistiken rörande 
arbetskonflikter införskaffa fullt objektiva och uttömmande uppgifter beträffande 
samtliga de konflikter, som påkallat förlikningsmans åtgärd, vare sig de med
fört arbetsinställelse eller e j . 2 

m) Olycksfall i arbete. Uppgifter i detta afseende ingå sedan lång 
tid tillbaka frän hvarje näringsidkare till kommerskollegium, i hvars berät
telser angående fabriker och handtverk samt bergshandtering summariska öfver-
sikter härom också meddelas. Alla yrkesidkare, som afses i lagen angående 
skydd mot yrkesfara, träffas därjämte af den uti nådiga kungörelsen den 24 
jan. 1896 förcskrifiia skyldighet att göra skriftlig anmälan om inträffade 
olycksfall, hvilka uppgifter sedermera ingå till yrkesmspektörerna samt be
handlas i den årliga berättelsen för yrkesinspektionens verksamhet. Beträf
fande dessa senare uppgifter tillåta sig kommitterade ifrågasätta, huruvida 
desamma icke, sedan yrkesinspektörerna af dem tagit del, kunde omedelbart 
öfversändas till Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik för att genom dess 
försorg utförligare tillgodogöras än hittills kunnat ske. 

Båda dessa slag af uppgifter omfatta nu endast sådana olycksfall, som 
förorsakat döden eller föranledt arbetsoförmåga under minst 14 dagar. Om 
båda torde ock gälla som regel, att de endast ofullständigt ingå till veder
börande myndigheter. För kännedom om dylika svårare olycksfall finnes 
emellertid numera ännu en källa, som torde blifva mera uttömmande. Enligt be
stämmelse i § 12 af lagen den 5 juli 1901 angående ersättning för skada till 
följd af olycksfall i arbete skall nämligen vederbörande arbetsgifvare vid in
träffande svårare olycksfall till polismyndigheten i orten insända en i kungliga 
kungörelsen den 31 dec. 1902 närmare bestämd anmälan jämte läkarebetyg 
angående dödsorsaken eller skadans beskaffenhet och den skadades tillstånd. 
Samtliga dessa uppgifter, hvilka af polismyndigheten skola ingifvas till veder
börande Kungl. Maj:ts befallningshafvande, torde utan svårighet kunna — i 
original eller afskrift — därifrån omedelbart öfversändas till Kommerskollegium. 
Det tillkomme då dess arbetsstatistiska afdelning att, genom direkt skrift
växling med vederbörande, genom ombuden eller tidningspressen, i mån af 

1 Ifrågavarande tabellbilagor komma att meddelas i den under år 1904 utkom
mande redogörelsen för arbetsinställelser i Sverige år 1903. 

2 Kungl. Maj:ts proposition i förevarande afseendo blef ej af Riksdagen bifallen. 
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behof komplettera de erhållna uppgifterna, på hvilka torde kunna grundas en 
utan allt tvifvel fullt tillfredsställande statistik öfver svårare olycksfall. Pre
liminära sammandrag häröfver kunna då efter band publiceras i tidskriften. 
Men därjämte bör, enligt kommitterades åsikt, så snart medel och arbets
krafter sådant medgifva, detta värdefulla och viktiga material för hvarje år 
på ett uttömmande sätt särskildt behandlas. För att offentliggöra resultaten 
af denna ingående bearbetning torde kräfvas en särskild publikation af samma 
art, som den för arbetskonflikter föreslagna. 

Klart är, att en på någorlunda uttömmande och korrekta primärsiffror 
grundad statistik öfver samtliga olycksfall endast under den förutsättning kan 
åstadkommas, att rikets samtliga läkare och fältskärer åläggas att inrappor
tera de fall, som komina under deras behandling. En sådan anordning skulle 
dock utan tvifvel möta betydande svårigheter och torde ej böra ifrågasättas, 
förrän närmare erfarenhet vunnits rörande resultaten af det nyss föreslagna 
fullständiga utnyttjandet af redan förefintliga primäruppgifter om de svårare 
olycksfallen, om hvilka det i alla händelser är viktigast att erhålla kännedom. 

I detta sammanhang vilja kommitterade påpeka, hurusom inom ett när
liggande område förefinnes ett arbetsstatistiskt material af synnerligen värde
full art. Enligt lagen om sjukkassor den 30 oktober 1891 skola nämligen 
alla registrerade sjukkassor årligen afgifva redogörelse öfver sin verksamhet. 
För detta ändamål användes ett genom nådiga kungörelsen den 15 juli 1892 
fastställdt formulär, upptagande de olika uppgifter, som för kontroll af kas
sornas verksamhet kunna vara nödiga. Af dessa uppgifter uttagas och sam
manställas en del af de viktigasto i den genom försäkringsinspektionens för
sorg utgifna redogörelse rörande »registrerade sjukkassors verksamhet», hvilken 
redogörelse med hänsyn till de praktiska förvaltningsbehof, hvilka den afser 
att tjäna, hufvudsakligen bar karaktären af en registerbok. Däremot har det 
hittills icke ifrågakommit att tillvarataga och bearbeta det öfriga, ur allmänt 
social och arbetsstatistisk synpunkt värdefulla material, som sjukkassornas 
rapporter innehålla. 

Då behandlingen af uppgifterna rörande de registrerade sjukkassornas 
verksamhet näppeligen synes närmare sammanhänga med försäkringsinspek
tionens öfriga åligganden, hafva kommitterade ansett sig böra ifrågasätta, hu
ruvida ej de ifrågavarande, af registrerade sjukkassor årligen afgifna rapporter 
lämpligen kunna och böra hädanefter insändas till den arbetsstatistiska af-
delningcn, i samband hvarmed en mindre förändring i de nu använda formu
lären torde böra vidtagas, i syfte att göra uppgifterna mera användbara ur 
arbetsstatistisk synpunkt. Genom omsorgsfull granskning och komplettering 
af de på denna väg erhållna uppgifterna skulle sålunda kunna åvägabringas 
dels en fullständig statistik öfver sjukkassornas verksamhet, dels ock en på 
ett omfattande material grundad statistik öfver sjukjjoms- och dödlighetsför
hållanden inom de sociala lager, som hufvudsakligen beröras af dessa kassors 
verksamhet, d. y. s. närmast arbetsklassen. För den händelse att den hittills
varande redogörelsen anses böra bibehållas i sitt nuvarande skick, synes dess 
utarbetande och utgifvande utan olägenhet kunna öfverlåtas på den arbets
statistiska afdelningen i kommerskollegium — som därvid naturligen har att 
taga tillbörlig hänsyn till de kraf, som ur förvaltningssynpunkt kunna fram
ställas —, hvarjämte de nyss angifna, rent statistiska resultaten af materialets 
bearbetning kunde till en början publiceras i den socialstatistiska tidskriften. 
Med hänsyn till frågans stora vikt och intresse vilja kommitterade emellertid 
betona önskvärdheten af att, i likhet med hvad förut föreslagits beträffande 
arbetskonflikter samt olycksfall, en särskild årligt utkommande statistisk pub-
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likation på grund af här ifrågavarande material åstadkommes öfver jämväl 
sjukkassornas verksamhet samt sjukdoms- och dödsfall inom olika yrken, 
åldrar och klasser. 

Sedan kommitterade beslutat att för sin del göra förestående hemställan 
beträffande bearbetningen af redogörelserna för registrerade sjukkassors verksam
het, har Kungl. Maj:t i en särskild proposition till innevarande års riksdag i 
samband med framställdt förslag angående försäkringsinspektionens organisation 
och verksamhet tillika hemställt, att den försäkringsinspektionen hittills ålig
gande skyldighet att utarbeta redogörelse för sjukkasseväsendet i riket i stället 
skulle åläggas riksförsäkringsanstalten. Kommitterade tillåta sig emellertid 
ifrågasätta, huruvida det icke — sedan numera en socialstatistisk statsanstalt 
genom inrättandet af den arbetsstatistiska afdelningen inom kommerskollegium 
trädt i verksamhet — måste under alla förhållanden vara lämpligare, att 
ifrågavarande årsredogörelses utarbetande samt materialets ytterligare tillgodo
görande i socialstatistiskt afseende öfverlämnas till denna. Därigenom vinnes 
äfven den, enligt kommitterades mening, afsevärda fördelen, att det redan 
från början fastslås, att alla uppgifter af socialstatistisk natur böra föreläggas 
den för dylika frågors behandling särskildt afsedda institutionen och icke till
delas andra ämbetsverk, hvilka hafva helt andra uppgifter sig anförtrodda.1) 

Beträffande öfriga i statsverksproposit ionen omnämnda ämnen, 
som borde blifva föremål för arbetsstatistisk behandling, såsom t. ex. koojjerativa 
företag samt inrättningar till främjande af arbetsklassens materiella, intellektu
ella och moraliska fromma, kunna några bestämda regler på förhand ej upp
ställas. Det bör emellertid blifva en viktig omsorg för den arbetsstatistiska afdel
ningen att så noga som möjligt gifva akt på alla dylika sociala företeelser och 
i notisform eller såsom öfversiktliga sammandrag i tidskriften meddela, hvad 
som särskildt synes af intresse. Såsom material härtill skulle tjäna dels af 
platsombuden verifierade och meddelade rapporter, dels de upplysningar, som 
afdelningen själf med ledning af uppgifter i pressen eller från andra håll 
införskaffat. För detta ändamål böra publikationer, som behandla sociala 
frågor, särskildt de i olika delar af landet representativa arbetaj:eorganen 
samt speciella fackorgan, för arbetsstatistiska afdelningen anskaffas. Härige
nom synas en hel del viktiga upplysningar kunna vinnas rörande såväl fluktua
tioner och företeelser på arbetsmarknaden som ock rörelser och sträfvanden 
inom och för arbetarevärlden. 

Af största vikt är äfven, enligt kommitterades uppfattning, att aktgifva 
på och följa organisationsväsendets utveckling bland såväl arbetsgifvare som 
arbetare inom industri och handtverk. Med hänsyn till det välvilliga intresse, 
som det arbetsstatistiska arbetet redan synes hafva tillvunnit sig frän dessa 
organisationers sida, torde med säkerhet kunna antagas, att dessa beredvilligt 
skola tillställa anstalten fullständig samling af allt utkommande tryck, såsom 
stadgar, styrelse- och revisionsberättelser, kongressförhandlingar o. d. Med 
stöd af detta material, vederbörligen granskadt och vid behof genom direkta 
förfrågningar komplettcradt, lärer en regelbunden årsöfversikt rörande före
ningsväsendet kunna för tidskriften åstadkommas. 

Kommitterade finna äfven i hög grad önskvärdt, att den arbetsstatistiska 
afdelningen — som redan börjat och i fortsättningen säkerligen i allt större 

1) Sedan Riksdagen anhållit, att Kungl. Maj:t ville taga i öfvervägande, huru
vida icke utarbetandet och offentliggörandet af en statistisk åtsredogörelse för sjuk-
kasaeväsendet i riket lämpligen borde anförtros åt kommerskollegii afdelning för ar-
betsstatistik, är ärendet nu beroende af Kungl. Maj:ts priifning. 
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utsträckning kommer att anlitas såsom en social upplysningsbyrå — låter 
sig angeläget vara att sorgfälligt tillvarataga och bevara hithörande litteratur 
och särskildt nyssberörda smärre publikationer, hvilka just på grund af sin 
tillfälliga natur efter någon tids förlopp äro svåråtkomliga, men icke desto 
mindre utgöra viktiga dokument för studiet af många arbetsstatistikens uppgifter. 

Förutom de hittills berörda spörsmålen har i den meranämnda organisations
planen äfven omnämnts en annan grupp af undersökningar, nämligen angående 
affärsställningen inom de olika industrigrenarna, hvarigenom lagstiftaren sättes 
i tillfälle att bedöma, i hvad mån åtgärder, som medföra en ökning af pro
duktionskostnaderna, kunna vidtagas, utan att därigenom möjligheten att bestå 
i konkurrensen alltför mycket försvåras eller rent af omintetgöres. Med af-
seende härå tillåta sig kommitterade att upprepa, hvad kommerskollegium och 
statistiska centralbyrån i sitt gemensamma utlåtande anfört. 

»Uppgiften i detta fall blefve» — yttra ämbetsverken — »att inom 
hvarje särskild industrigren — hvarvid förmodligen äfven jordbruket har 
tänkts såsom en industri — utreda de för banden varande prod aktionskost
naderna och deras fördelning på vissa allmänna hufvudposter, äfvensora af-
sättningsvillkoren för den färdiga produkten. Dylika undersökningar af stor 
omfattning hafva ock blifvit verkställda inom Amerika, ehuruväl man äfven 
därstädes ännu medhunnit endast ett fåtal näringsgrenar. Framgången af en dylik 
undersökning är naturligtvis ytterst beroende af den enskilde fabrikantens upp
fattning om det gagn eller kanske den skada, han själf anser sig kunna 
skörda af dessa förhållandens framläggande inför offentligheten, och hans 
häraf betingade större eller mindre villighet att lämna de äskade upplysnin
garna. Öfver hufvud torde socialstatistiken, åtminstone till en början, i detta 
hänseende få att kämpa med stora svårigheter; och såsom en ytterligare så
dan framträder, att dessa undersökningar sannolikt torde blifva förenade med 
betydande kostnader. Arbetet lärer väl så godt som helt och hållet få ut
föras af särskilda sakkunnige, och äfven å dessa komma att ställas mycket 
stora anspråk. I den mån det åvägabragta resultatet kan visa sig verkligen 
lända industrien till gagn, torde motståndet och svårigheterna småningom 
förminskas. Några särskilda regler för detta arbetes utförande lära icke 
kunna uppställas på förhand.» 

Till hvad ämbetsverken sålunda audragit har i den senast framlagda or
ganisationsplanen omförmälts, att erfarenheten af de försök, som vid de ar-
betsstatistiska undersökningarna af den mekaniska.,verkstadsindustrien gjorts 
att från arbetsgifvarne bekomma utförliga och exakta uppgifter rörande verk
stadsdriften, i ett afsevärdt antal fall till fullo bekräftat de farhågor, som 
ämbetsverken uttalat rörande arbetsgifvarnes ovillighet att i detta afseende 
lämna detaljerade upplysningar om sin verksamhet; hvarjämte ock framhållits, 
att en arbetsgifvares benägenhet att till offentlig myndighet lämna detaljerade 
upplysningar om sin affärsställning bör vara skäligen ringa och att hans 
betänkligheter i förevarande fall kunna vara fullt berättigade, så länge, såsom 
fallet är i Sverige i motsats till vissa andra länder, alla dylika uppgifter be
traktas såsom offentliga handlingar och sålunda tillhandahållas förste bäste, 
möjligen en konkurrent till uppgiftslämnaren, hvilken påfordrar handlingarnas 
utlämnande i afskrift. 

Hur intressanta ifrågavarande spörsmål kunna vara ur allmänt social och 
ekonomisk synpunkt, finna sig kommitterade, med hänsyn till nu berörda 
svårigheter, dock böra uttala, att utredningar rörande affärsställningen åtmin
stone för närvarande ej böra upptagas på arbetsstatistikens program. 
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Såsom af den här förestående utredningen framgår, hafva kommitterade 
ansett, att flertalet af de till den fortlöpande arbotsstatistiken hörande upp
gifter skulle publiceras i en särskild tidskrift, hvilken lämpligen synes kunna 
benämnas -»Sociala meddelanden, utgifiia af Kungl. Kommerskollegii afdelning 
för arbetsstatistik».1) 

För att rätt kunna fylla sin uppgift att omedclbarligen till allmän kän
nedom bringa alla de upplysningar och företeelser pä arbetsmarknaden och 
inom arbetarcvärlden, hvilka don arbetsstatistiska afdolningcn insamlat, gran
skat och funnit ur en eller annan synpunkt betydelsefulla, borde tidskriften 
om möjligt utkomma hvarje måjjad. D a emellertid detta ej låter sig göra i 
betraktande af den ringa arbetsstyrka, öfver hvilken anstalten med nu före
fintliga medel kan förfoga, finna sig kommitterade nödsakade föreslå, att tid
skriften tills vidare utgifves endast kvartalsvis och på sådan tid t. ox. under 
månaderna februari, maj, augusti och november, att do uppgifter, som lämp
ligen kunna sammanställas för kalenderårets kvartal, hinna införas i först-
kommande nummer. 

Beträffande tidskriftens innehåll hafva ofvan lämnats åtskilliga anvisningar 
i samband med redogörelsen för de spörsmål, som kunna tänkas tillhöra om
rådet för en fortlöpande arbetsstatistik af allmän art. Enligt den sålunda 
gjorda utredningen skulle tidskriften, bland annat, innehålla följande: 

1) Lifsmedelsprisen för hvarje månad eller kvartal ä do orter, där plats
ombud anställas. 

2) Hyresprisen halfårsvis å samma orter.3) 
3) Sammanställningar af den officiella statistikens uppgifter rörande kvin

nors och minderårigas användande i industriens tjänst. 
4) Redogörelser för minderårigas anställning i industriellt yrke enligt de 

till yrkesinspektionen insända registerböcker. 
5) Sammanställningar för kvartal rörande af yrkesinspektörerna besökta 

arbetsställen och meddelade anvisningar o. s. v. äfvensom återgifvande af de 
från yrkesinspektionen utgångna cirkulär, formulär och ritningar (dessa frå
gor behandlade i en särskild, för yrkesinspektionens meddelanden reserverad 
afdelning af tidskriften).3) 

6) Sammandrag öfver de hos yrkesinspektionen anmälda olycksfall äfven
som af de enligt lagen den 5 juli 1901 afgifna rapporter rörande-svårare 
olycksfall i arbete. 

7) Statistisk bearbetning af vissa data i redogörelserna för registrerade 
sjukkassors verksamhet. (För den händelse, såsom kommitterade föreslå, be
stämmelser träffas därom, att sjukkassornas årliga rapporter skola ingå till 
den arbetsstatistiska afdelningen, skulle härtill komma uppgifter rörande sjuk
doms- och dödsfallsorsaker för olika åldrar, yrken och klasser.4) 

8) Kvartalsuppgifter rörande arbetskonflikter (strejker och lockouts). 
9) Uppgifter rörande föreningsväsendet inom industri och handtverk. 

10) Platsombudens meddelanden rörande förändringar å arbetsmarknaden. 

1) I enlighet med kommerskollegii beslut har kvartalspublikationen kommit att 
benämnas »Meddelanden från Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik». 2) Jfr noten å sidan 15. 

3) Enligt kommerskollegii beslnt kommer denna afdelning af kvartalspublikatio-
nen att inskränkas till »kortfattade uppgifter rörande yrkesinspektionens verksamhet, 
för såvidt desamma kunna anskaffas utan att yrkesinspektörerna betungas med nätrot 
särskildt arbete». 

4) Jfr noten å sidan 20. 
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11) Kvartalssammanstallningar rörande arbetslön, arbetslöshet och arbets
förmedling m. m. å sådana orter, från hvilka uppgifter härom genom de 
kommunala arbetsförmedlingsanstalterna kunna erhållas. 

Förutom de här angifna ämnen, tillhörande området för den fortlöpande, 
mera allmänna socialstatistiken, för hvilken tidskriften företrädesvis bör afses, 
gifvas naturligtvis många andra frågor, som i tidskriften lämpligen skulle 
kunna och böra behandlas. Uti den meranämnda organisationsplanen namnes 
till och med såsom tidskriftens främsta uppgift att lämna fullständiga redo
görelser för den sociala lagstiftningen såväl inom som utom Sverige. Det 
torde också kunna råda endast en mening därom, att det vore af stor vikt 
att erhålla tillgång till korrekta och öfversiktliga redogörelser för resultaten 
af den sociala utvecklingen, sådan den tagit sig uttryck i olika länders lag
stiftning. I detta hänseende föreligger utan tvifvel ett lifligt behof, hvars 
afhjälpande genom tidskriften synes ur alla synpunkter önskvärdt Måhända 
skulle i många fall vara lämpligt att in extenso i öfversättning meddela de 
sociala lagar från andra länder, hvilka antingen genom sin särskilda vikt 
eller genom sin aktualitet kunna vara af intresse äfven för vårt land. Kom
mitterade vilja emellertid anmärka, att den här ifrågasatta uppgiften är af 
den omfattande och kräfvande art, att den torde kunna rätt fyllas, endast 
för den händelse en särskild tjänsteman sättes i tillfälle att häråt mera ute
slutande ägna sin uppmärksamhet. Detta är gifvetvis under nuvarande för
hållanden icke möjligt, och kommitterade finna sig sålunda ej kunna för när
varande föreslå, att frågan nu upptages i hela sin vidd. Emellertid synes 
det vara önskvärdt, att redan nu, i den mån tillgängliga krafter sådant med-
gifva, det här berörda område af den arbetsstatistiska afdelningen beaktas och 
att i tidskriften sålunda i mindre utsträckning behandlas: 

12) Den sociala lagstiftningen såväl i Sverige som i utlandet. 
Vidare bör det naturligtvis blifva en angelägen uppgift för tidskriften 

att äfven annorledes följa arbetet på det sociala området i utlandet och för 
detta ändamål meddela 

13) referat af utländska tidskrifter och andra publikationer af arbets-
statistiskt intresse äfvensom notiser, som i detta afseende kunna vara bely
sande. 

Af stor betydelse vore slutligen att för tidskriften kunna erhålla 
14) speciella uppsatser eller utredningar af arbetsstatistiska spörsmål, 

utförda vare sig af anstaltens tjänstemän eller af andra fackmän. 
Då emellertid tillgängliga medel för närvarande näppeligen torde med-

gifva utgifter fär detta ändamål, må som ett viktigt önskningsmål framhållas, 
att ökade anslag snart måtte lämnas för tillgodoseende äfven af detta område 
för tidskriftens verksamhet. 

Beträffande tidskriftens plan i öfrigt, anse kommitterade icke lämpligt, 
att densamma på förhand alltför strängt reglomenteras. Det bör sålunda till
höra dess uppgift att taga vara på och framlägga alla upplysningar, som synas 
af vikt för den sociala frågans — speciellt arbetarefrågans — bedömande. 
Vid tidskriftens ledning bör sålunda hänsyn tagas endast därtill, att de be
handlade frågorna äro med tidskriftens syfte öfverensstämmande, att tidskrif
tens innehåll blir korrekt och affattningen tendensfri. 

Kommitterade vilja slutligen framhålla, att det med hänsyn till de ar
betskrafter och penningmedel, som nu kunna disponeras, icke bör fordras 
eller ens väntas, att tidskriften på något af ofvanberörda områden skall kunna 
fylla de anspråk på uttömmande och mångsidig behandling, hvilka under 
andra förhållanden vore berättigade. Såsom kommitterade upprepade gånger 
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i det föregående framhållit, har det nämligen synts dem önskvärdt att äfven 
i detta hänseende göra åtminstone en början; och är det kommitterades för
hoppning, att i jämnbredd med härutinnan ändrade förhållanden äfven tid
skriften helt naturligt skall finna den utveckling, som i sakens intresse måste 
vara att önska. 

Vidkommande därefter de utförligare redogörelser öfver i tidskriften mer 
summariskt behandlade ämnen, som tillhöra området för en fortlöpande ar-
betsstatistik af allmän art, har ofvan anförts, att för närvarande endast torde 
kunna åstadkommas 

1) en redogörelse för arbetskonflikter (strejker och lockouts). 
I enlighet med hvad förut framhållits vilja kommitterade emellertid för

orda, att åtgärder måtte vidtagas för att med snaraste jämväl må kunna 
åstadkommas dels 

2) en statistik rörande olycksfall i arbete och dels 
3) en statistik rörande registrerade sjukkassor samt dödlighet och sjuk

domsfall inom olika åldrar, yrken och klasser. 
Beträffande dessa sistnämnda redogörelser har förut påvisats, hurusom 

redan nu nödigt material föreligger, ehuruväl detsamma under hittillsvarande 
förhållanden ej fullständigt tillgodogöres. Skulle emellertid, såsom kommitte
rade föreslå, detta värdefulla material öfverlämnas till den arbetsstatistiska 
afdelningen och erforderliga arbetskrafter för uppgifternas bearbetande ställas 
till afdelningens förfogande, torde intressanta och ur lagstiftningssynpunkt vik
tiga resultat vara att af berörda redogörelser emotse. 

I öfverensstämmelse med den i ämbetsverkens gemensamma utlåtande år 
1894 äfvensom i statsverkspropositionen vid 1902 års riksdag uttalade upp
fattning vilja kommitterade vidare föreslå, att, jämte den fortlöpande, mera 
allmänna socialstatistiken, då anledning därtill kan förefinnas, tid efter annan 
anordnas mera mångsidiga detaljundersökningar. Dessa specialundersökningar 
kunna dels, i likhet med de under de senaste åren verkställda försöksunder-
sökningarna, behandla arbets- och löneförhållanden m. m. inom särskilda yr-
kesgrenar, dels ock afse klargörandet af ett eller annat viktigare socialt 
spörsmål. Därvid böra företrädesvis till undersökning upptagas sådana ämnen, 
hvilka icke alls eller endast ofullständigt kunnat behandlas i tidskriften eller 
i de regelbundna årliga publikationerna. 

I enlighet med denna uppfattning hafva kommitterade tagit under öfver-
vägande, hvilka områden böra närmast utväljas för att speciellt undersökas. 
Härvid hafva vi tagit hänsyn därtill, att de hittills gjorda undersökningarna 
samtliga afsett förhållandena inom speciella yrken och att det, till vinnande 
af ökad erfarenhet, därför kunde vara lämpligt att, så snart förhållandena 
sådant medgifva, såsom undersökningsföremål utvälja ett eller annat mera om
fattande socialt spörsmål för att få detta eller dessa spörsmål utredda beträf
fande ett större antal näringsgrenar; och hafva vi därvid särskildt uppmärk
sammat behofvet af att erhålla en utredning rörande arbetarnes utgifter för 
sitt uppehälle. 

En sådan utredning kan på grund af sin omfattning icke årligen åstad
kommas utan torde, som redan i det föregående framhållits, böra göras till 
föremål för en speciell undersökning af den art, hvarom här är fråga. Kom
mitterade, som af många skäl äro öfvertygade om önskvärdbeten af, att detta 
spörsmål snarast möjligt undersökes, hafva dock icke ansett sig kunna förorda, 
att detsamma redan under innevarande år upptages till behandling. I och 
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för en sådan undersökning skulle nämligen den arbetsstatistiska afdelningens 
ombud å skilda platser få i uppdrag att först och främst utvälja de för hus
hållsböckernas förande lämpligaste personer, vidare åt dessa meddela nödiga 
anvisningar och slutligen oaflåtligt stå till tjänst med upplysningar äfvensom 
öfvervaka föreskrifternas efterlefnad. Samtliga dessa uppgifter synas ock 
vara af den grannlaga och kräfvande natur, att de hos ombuden förutsätta 
en viss erfarenhet vid arbete af dylik art. Då det dessutom är önskvärdt, att 
de hushållsböcker, som skola statistiskt bearbetas, afse alla veckor under ett 
helt kalenderår, anse kommitterade, att först under nästkommande år ens pe-
cialundersökning kan företagas rörande arbetarnes utgifter för sitt uppehälle. 
För detta ändamål hafva vi ock utarbetat förut omnämnda förberedande för
slag till hushållsbok. 

Då vi icke heller funnit något annat allmänt socialt spörsmål under för 
handen varande förhållanden kunna redan i år göras till föremål för en mera 
ingående undersökning, har det synts oss lämpligt öfverväga, huruvida, i lik
het med hvad hittills skett, förhållandena inom någon viss mera betydande 
näringsgren äfven denna gång böra företagas till utredning. 

Härvid hafva kommitterade först och främst riktat sin uppmärksamhet 
på sjömansyrket, inom hvilket förhållandena i flera hänseenden säkerligen 
kunna anses påfordra en dylik undersökning, hvarom också sjöfolket i Stock-
holm redan på hösten 1897 till kommerskollegium gjort hemställan. 

Materialet för en statistisk undersökning af förhållandena inom sjömans
yrket kan emellertid icke under detta års lopp hinna åstadkommas, allra helst 
med nu tillgängliga medel och arbetskrafter. Dock vilja vi särskildt fram
hålla önskvärdheten af, att en dylik undersökning inom en nära framtid måtte 
komma till stånd. 

Då sjöfartsnäringen sålunda äfven nu måste lämnas å sido, hafva vi när
mast tagit under öfvervägande, huruvida icke de arbetsstatistiska undersök
ningarna skulle kunna beröra den för vårt land i så många afseenden vik
tiga tändsticksindustrien. För ett val i sådan riktning kunna många ta
lande skäl anföras. Så t. ex. hafva de sanitära förhållandena inom denna 
industrigren gifvit anledning till en speciallagstiftning, om hvars verkningar 
fullständig kännedom ännu icke förefinnes. Vidare har tillverkningen af tänd
stickor gifvit upphof till en betydande hemindustri, hvarjämte kvinnor och 
minderåriga i ovanligt hög grad sysselsättas vid fabrikationen. Men mot för
slaget att i år anordna en undersökning af tändsticksindustrien kan anföras, 
att tändsticksindustrien dels på grund af sin tekniska beskaffenhet, dels ock 
till följd af sin karaktär af både fabriks- och hemindustri förutsätter ingå
ende studier på de orter, där den företrädesvis finnes representerad. Detta 
låter sig emellertid icke väl förena med afdelningens öfriga arbeten under 
innevarande år, hvarför med undersökningen angående tändsticksindustrien 
torde tills vidare böra anstå. 

Af olika praktiska skäl hafva ifrågasatta undersökningar af sömmerske
yrket samt af hemväfnadsindustrien icke heller kunnat af kommitterade 
föreslås till utförande under innevarande år. 

Redan innan kommitterade började sitt arbete, hade till kommerskollegium 
inkommit en skrifvelse från Svenska boktryckareföreningens styrelse, i hvilken 
skrifvelse, under hänvisning till ett uttalande af en under år 1901 inom 
typografyrket tillsatt skiljenämnd (af arbetsgifvare och arbetare), framställts 
anhållan därom, att under år 1903 förhållandena inom typografyrket måtte 
speciellt undersökas. 
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För en undersökning af denna industrigren talar särskildt den omstän
digheten, att de vid tryckerierna och därmed sammanhängande anstalter sys
selsatta arbetarne till ett jämförelsevis högt antal utgöras af minderåriga och 
kvinnor. Vid en sammanställning af de till kommerskollegii berättelse ang. 
fabriker och handtverk inkomna uppgifter för år 1901 har det visat sig, att af 
samtliga 8,674 arbetare, som äro sysselsatta vid rikets tryckerier, bokbinderier, 
stilgjuterier, kliché- och litografiska anstalter, 2,305, eller 26-6 %, utgöras af 
minderåriga samt 2,140, eller 24.7 %, äro kvinnor, bland hvilka senare 1,537 
äro öfver 18 år, hvadan sålunda sammanlagda antalet af manliga och kvinn
liga minderåriga samt vuxna kvinnor uppgår till 3,842 eller 44.3 % af hela 
arbetareantalet. Att döma af de vid den äldre arbetareförsäkringskommittéens 
betänkande fogade statistiska undersökningar rörande bland annat ålders- och 
civilståndsfördelningen samt dödlighetsförhållandena inom olika yrken äfvensom 
angående de hygieniska förhållandena inom verkstadslokalerna för skilda in
dustrier, synas tryckerierna och därmed förenade handteringar jämte tobaks
industrien i dessa afseenden befinna sig i ett synnerligen ogynnsamt läge. 
Älven om resultaten af nämnda kommittés undersökningar, såsom berörande 
förhållanden, hvilka existerade för omkring 20 år sedan, icke i hela sin om
fattning kunna hafva tillämpning på nuvarande förhållanden, torde de dock, 
vid sidan af de upplysningar af senare datum, som lämnats i yrkesinspek
tionens berättelser, vara kraftiga motiv för att framför många andra närings
grenar utvälja nyssnämnda industrigrenar till föremål för en ingående arbets-
statistisk undersökning. Hvad särskildt beträffar arbetslokalernas beskaffenhet 
samt luftväxling och renhållning i synnerhet inom de smärre anstalterna, fram
går af, bland annat, yrkesinspektörens i dåvarande östra distriktet rapport 
är 1897, att härutinnan den nutida hygienens fordringar, äfven om dessa 
ställas ganska lågt, icke kunna anses ens tillnärmelsevis uppfyllda. Att fram
för allt af denna sista anledning en undersökning vore af omständigheterna 
påkallad, har ytterligare bestyrkts genom de upplysningar, som erhållits af 
tillkallade arbetsgifvare och arbetare inom ifrågavarande industrigrenar. 

Med hänsyn till nödvändigheten af att under en öfvergångs- och orga
nisationsperiod sådan som innevarande år utvälja ett område för den speciella 
undersökningen, som synes erbjuda ett jämförelsevis mindre omfattande och 
kräfvande arbete, kan det visserligen synas betänkligt, att föreslå nu ifråga
varande industrigrenar, hvilka sysselsätta ett antal af 8,074 arbetare, förde
lade på ej mindre än c:a 360 olika arbetsställen. Denna svårighet är dock 
mera skenbar än verklig i betraktande däråf, att ej mindre än 235 af dessa 
arbetsställen med 7,365 arbetare förefinnas i Stockholm eller på sådana orter, 
där enligt kommitterades förslag särskilda ombud skulle anställas, hvadan så
lunda hufvudparten af arbetet med primäruppgifternas insamlande af dem 
äfvensom af anstaltens egna tjänstemän lätt nog kan utföras och sålunda kost
naderna blifva jämförelsevis ringa. Vid valet af detta ämne har afseende 
äfven fästs därvid, att yrkets olika grenar äro i Stockholm så fullständigt re
presenterade, att arbetets ledare kan utan tidsödande studieresor sätta sig in 
i deras olika förhållanden. Slutligen må erinras därom, att arbetsgifvarnes 
egen organisation — Svenska boktryckareföreningen — gjort framställning 
om företagandet af en dylik undersökning, att representanter för arbetarne 
äfven betygat sitt intresse för densamma samt att bådas föreningar genom sitt 
intresse för saken och sin fasta organisation torde komma att i hög grad un
derlätta arbetet. På alla dessa grunder få kommitterade sålunda hemställa, 
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att såsom ämne för 1903 års arbetsstatistiska specialundersökning må väljas 
tryckerierna i riket och därmed förenad handtering.1 

Under vördsam erinran, att frihet torde böra lämnas den arbetsstatistiska 
afdeluingens föreståndare att i enskildheter göra mindre, af omständigheterna 
betingade afvikelser från den plan, som kommer att för undersökningarnas 
utförande fastställas, få vi sålunda föreslå: 

att det arbetsstatistiska arbetet under innevarande år må afse dels åväga
bringandet af en fortlöpande socialstatistik af mera allmän art, dels en sär
skild redogörelse för under året inträffade arbetsinställelser i riket och dels 
en utredning af förhållandena vid tryckerier och därmed förenad handteriug; 

att arbetet må anordnas samt primäruppgifterna insamlas i hufvudsaklig 
öfverensstämmelse med de grunder, som i det föregående angifvits eller enligt 
hvad för hvarje fall kan af Kollegium pröfvas lämpligt; 

att, hvad särskildt beträffar den föreslagna sanitära undersökningen af 
vissa arbetslokaler, densamma må verkställas genom vederbörande hälsovårds
nämnders försorg och helst af läkare; 

att Kollegii afdelning för arbetsstatistik må offentliggöra resultaten af 
sina arbeten under året, utan samband med öfrigt officiellt tryck, dels uti en 
kvartalsvis utkommande publikation, benämnd »Sociala meddelanden» och dels, 
hvad beträffar de föreslagna, särskilda större utredningarna, i separata publika 
tioner; samt 

att uppgifter rörande yrkesinspektionens verksamhet, i den utsträckning, 
sådant är möjligt, må kvartals- och årsvis afgifvas för att inflyta uti den 
föreslagna publikationen »Sociala meddelanden». 

Kommitterade tillåta sig slutligen äfven hemställa, att åtgärder vidtagas, 
för att de uppgifter rörande registrerade sjukkassors verksamhet samt rörande 
olycksfall i arbete, hvilka enligt olika kungl. kungörelser afgifvas till offentlig 
myndighet, blifva, på sätt lämpligen kan ske, af vederbörande myndighet öf-
verlämnade till Kollegium för att genom dess afdelning för arbetsstatistik 
närmare bearbetas. 

Stockholm den 6 mars 1903. 

HENNING ELMQUIST. 

CARL ALEXANDERSON. ERNST BECKMAN. 

ERNST BLOMBERG. CARL RAMSTRÖM. 

Gunnar Huss. 

Under förklaring, att Kollegium funnit sig i hufvudsakliga delar kunna 
biträda kommitterades förslag, öfverlämnade Kungl. Kommerskollegium det-

1 För kommitterades därefter lämnade redogörelse angående sättet för den föreslagna 
specialundersökningens genomförande äfvcnsom för de i samråd med särskildt tillkal
lade representanter för arbetsgifvarc och arbetare inom de grafiska yrkena utarbetade 
frågeformulär för primäruppgifternas Insamlande kommer att utförligt redogöras i sam
manhang med framläggandet af resultaten af den ifrågavarande, nu pågående special
undersökningen af tryckerier och därmed förenad handtering, och har därför denna 
del af kommitterades utlåtande ansetts kunna här uteslutas. Likaledes förbigås här 
kommitterades utredning angående de anslagna medlens fördelning för genomförande af 
den af kommitterade föreslagna planen för det arbetsstatistiska arbetet under år 1903. 
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samma till Kungl. Maj:t genom underdånig skrifvelse den 11 mars 1903. 
De förändringar, Kollegium därvid vidtagit, afse, såsom redan i det föregå
ende framhållits, dels kvartalspublikationens namn, hvilket förändrats till 
»Meddelanden från Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik», och 
dels reserverandet af plats i kvartalspublikationen för yrkesinspektionens med
delanden, hvilket Kollegium ansett böra begränsas till, att kortfattade upp
gifter rörande yrkesinspektionens verksamhet borde i kvartalspublikationen 
intagas, för så vidt desamma kunde anskaffas, utan att yrkesinspektörerna be
tungades med något särskildt arbete. 

Genom nådigt bref till Kommerskollegium den 17 därpå följande april 
förklarade Kungl. Maj:t, som icke funnit något att erinra mot de af Kollegium 
sålunda förordade hufvudgrunder för det arbetsstatistiska arbetets utförande 
under innevarande år, att det af Riksdagen anvisade anslag skulle, på sätt 
Kollegium pröfvade lämpligt och i den mån anslaget därtill lämnade tillgång, 
användas för genomförande af den framlagda planen för arbetets anordnande. 
Med afseende å Kommerskollegii, i enlighet med de särskilda kommitterades 
förslag, gjorda framställning om öfverlämnande till Kollegium, för att genom 
dess afdelning för arbetsstatistik närmare bearbetas, af de uppgifter rörande 
registrerade sjukkassors verksamhet äfvensom rörande olycksfall i arbete, 
hvilka enligt särskilda nådiga föreskrifter afgifvas till offentlig myndighet, för
klarade sig Kungl. Maj:t framdeles vilja taga densamma under ompröfning. 

Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker 
och inom bergshandteringen år 1901. 

Efter kommerskollegii berättelser för år 1901 meddelas å sid. 
32—35 en öfversikt öfver kvinnors och minderårigas användande vid 
fabriker och inom bergshandteringen under sagda år. Såsom däraf 
framgår, voro af samtliga v id f a b r i k e r anställda arbetare, hvilka 
under året uppgått t i l l i medeltal 262,229, inemot en femtedel (18'7 %), 
eller 48,957, kvinnor och cirka en sjundedel (14.7 %) eller 38,430 
minderåriga, d. v. s. i en ålder under 18 år. Inom b e r g s h a n d t e 
r i n g e n voro återigen af hela antalet arbetare (30,776) endast 1-7 % 
kvinnor och 9-o %, d. v. s. 3,054, minderåriga. Tages därvid gruf-
driften för sig, blifva motsvarande procenttal för denna något högre, 
eller för kvinnor 3-5 % och för minderåriga 11-3 %. 

Antalet kvinnor och minderåriga inom f a b r i k s i n d u s t r i e n är, 
såsom tabellerna utvisa, mycket växlande såväl inom olika yrkes
grupper som inom olika landsdelar. Mera än hälften af hela an
talet kvinnliga arbetare återfinnes sålunda inom de båda grupperna 
t e x t i l - och b e k l ä d n a d s i n d u s t r i , inom hvilka kvinnornas antal 
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äfven relativt taget är störst, eller resp. 62-4 och. 70,2 % af hela an
talet inom nämnda yrkesgrupper sysselsatta arbetare. Äfven inom 
grupperna kemisk-teknisk industri samt närings- och njutnings
medelsindustri äro de kvinnliga arbetarne talr ikt företrädda, näm
ligen inom den kemisk-tekniska industrien med 4,601 (39-4 %) och 
inom närings- och njutningsmedelsindustrien med 7,212 (23-3 %). 
Relativt minst är antalet kvinnliga arbetare inom maskinindustrien 
(1.5 %) och trävaruindustrien (2'8 %). 

Bland de särskilda i n d u s t r i g r e n a r n a framstå följande med 
ett stort antal k v i n n l i g a a r b e t a r e : 

Fördelade efter l a n d s d e l a r återfinnas de flesta kvinnliga ar
betare i 

hvarefter följa 
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Omkring 68 % af samtliga fabriksarbeterskor i riket anträffas 
således inom ofvan angifna fem län. Minst är kvinnlig arbetskraft 
tagen i anspråk vid fabrikerna i Gotlands och Vestmanlands län 
samt i de tre nordligaste länen. 

Af hela antalet kvinnliga arbetare äro 33,722 anställda vid 
fabriker i städer och köpingar eller mera än dubbelt så många som 
vid fabriker belägna på landsbygden, vid hvilka antalet kvinnor 
uppgår t i l l 15,235. Relativt taget blir skillnaden mellan land och 
stad i detta afseende ändå större, i det a t t af fabriksarbetarne i 
städer och köpingar nära nog en tredjedel (30.5 %), men på lands
bygden endast en tiondedel (10,1 %) äro kvinnor. Mer än hälften, 
eller 24,651, af alla fabriksarbeterskor äro t i l l finnandes i följande 
å t ta städer: 

Bland köpingarna märkes Tidaholm med 741 kvinnliga arbetare. 
Slutligen förtjänar antecknas, a t t af de på landsbygden an

ställda kvinnliga arbetarne ungefär hälften kommer på följande tre 
län: Göteborgs och Bohus län (3,572), Elfsborgs län (3,095) och 
Stockholms län (1,059). 

Såsom ofvan framhållits, voro af samtliga fabriksarbetare i riket 
18-7 % kvinnor. Motsvarande procenttal äro för Stockholm 27-7, men 
däremot betydligt högre för Göteborg (42-4), för Malmö (45'4) och 
för Norrköping (49-4). Med anmärkningsvärdt stora procenttal kvinn
liga fabriksarbetare framstå vidare Jönköping med 32-8 %, Uddevalla 
med 33 %, Sundsvall med 39-2 %, Venersborg med 42'5 %, Tidaholm 
med 43-8 %, Halmstad med 44-1 % samt framför allt Borås med 58'7 % 
och Alingsås med icke mindre än 71-6 %. 

Hvad beträffar antalet minderåriga inom fabriksindustrien, äro, 
som synes af tabellerna, 27,993 manliga och 10,437 kvinnliga. Största 
antalet minderåriga anträffas inom t r ä v a r u i n d u s t r i e n , som syssel
sätter 9,421 — däraf ensamt sågverksindustrien 7,285 — arbetare 
i en ålder under 18 är. Bland yrkesgrupperna följa därnäst metall-
och maskingrupperna med 6,622 minderåriga (endast 437 kvinnliga), 
textilindustrien med 5,470 minderåriga (däraf 3,372 kvinnliga) samt 
ler- o. d. industri med 4,529 (523 kvinnliga). 
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Af de särskilda i n d u s t r i g r e n a r n a framstå följande med ett 
stort antal m i n d e r å r i g a a r b e t a r e : 

Fördelade efter o l i k a l a n d s d e l a r återfinnas m i n d e r å r i g a 
a r b e t a r e ti l l största antalet inom 

hvarefter följa: 

Relativt störst är antalet minderåriga arbetare vid fabrikerna 
i Kronobergs län med 22.4 % minderåriga af samtliga vid fabrikerna 
inom länet anställda arbetare; närmast i ordningen följa Kalmar 
ocli Elfsborgs län, för hvilka motsvarande procenttal äro resp. 18,3 
och 18. I förhällande till hela arbetareantalet &ro de minderåriga 
arbetarne tämligen fåtaligt representerade vid fabrikerna i Got
lands län (5-5 %), i Kristianstads län (8-4 %) och Blekinge län (10-2 %) 
samt äfven i Stockholms stad (10M %), i Stockholms län (11,6 %) och 

(Forts. å sid. 36.) 
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Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker samt inom bergs-
handteringen år 1901. 

(Enligt Kungl. Kommerskollegii berättelser ang. bergshandteringen samt fabriker och handtverk år 1901.) 

A. Inom olika yrkesgrupper . 
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A (forts.) Inom olika yrkesgrupper. 
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Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker år 1901. 

(Enligt Kungl. Kommerskollegii berättelse ang. fabriker och handtverk år 1901.) 

B. Inom olika landsdelar. 
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B (forts.). Inom olika landsdelar. 
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på Malmöhus läns landsbygd (7-3 %). Afsevärdt större än i Stock
holm är det relativa antalet minderåriga i Malmö och Göteborg, 
nämligen på båda platserna 17-8 %; med ännu högre procenttal 
minderåriga framstå följande platser: Gefle, Örebro och Alingsås 
(18M), Borås (18-s), Linköping (19-s), Jönköping (19-e), Nyköping (20-e), 
Uddevalla (21-4), Venersborg (23-a) samt Tidaholm (25-s). 

Af de minderåriga fabriksarbetarne äro 16,381 anställda vid 
fabriker i städer och köpingar samt 22,049 vid fabriker på lands
bygden. Proportionen mellan antalet minderåriga arbetare och samt
liga arbetare företer dock ingen nämnvärd skillnad mellan stad och 
land, utan komma i båda fallen på 100 arbetare i medeltal mellan 
14 och 15 minderåriga. Såsom ofvan blifvit påvisadt, förhåller det 
sig i detta afseende annorlunda med användningen af kvinnlig arbets
kraft, i det att på 100 fabriksarbetare i städer och köpingar i medel
tal komma 31 kvinnor, men på 100 arbetare vid fabriker på lands-
bygden endast 10 kvinnor.1 

1 Jfr i öfrigt anm. å sid. 45—46. 



Yrkesinspektionen i Sverige under år 1902. 

Ur det t i l l Kungl. Maj:t insända sammandrag af yrkesinspek
törernas berättelse för år 1902 jämte det till detsamma fogade sär
skilda utlåtande af kommerskollegium, hvartill dessa berättelser 
gifvit anledning, kan anföras följande. 

Tillfällig yrkesinspektör. I likbet med hvad under föregående 
år ägt rum, har under året professor A. "W. Cronquist varit förord
nad at t såsom tillfällig yrkesinspektör verkställa inspektion af fa
briker hörande ti l l sprängämnesindustrien. 

Registrerade arbetsställen. Enligt de af yrkesinspektörerna förda 
register å arbetsställen, som äro eller antagas vara föremål för in
spektion, skulle antalet dylika arbetsställen hafva utgjort: 

Inspekterade arbetsställen. Under år 1902 hafva inspekterats: 
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Af ifrågavarande 2,135 arbetsställen hafva 953 med tillhopa 
12,531 arbetare blifvit under år 1902 för första gången inspekterade. 

Under tiden från och med 1 juli 1890, då lagen angående skydd 
mot yrkesfara trädde i kraft, t i l l och med år 1902 hafva 9,845 ar
betsställen med tillhopa 266,690 arbetare inspekterats af yrkesin
spektör, en del af dem två eller flera gånger. 

Anvisningar om skyddsåtgärder. Vid 1,703 af de inspekterade 
2,135 arbetsställena hafva skriftliga anvisningar rörande skydd mot 
yrkesfara lämnats t i l l et t antal af 5,728, af hvilka 2,609 blifvit 
lämnade vid arbetsställen, som under år 1902 för första gången in
spekterats. Dessutom hafva, i likhet med hvad som under före
gående år ägt rum, i många fall, med anledning af innehållet af 
yrkesinspektörerna tillhandakomna meddelanden om besiktning och 
profning af ångpannor, ångpanneägare af yrkesinspektör anmodats 
vidtaga skyddsåtgärder vid ångpanneanläggningar. Enligt dylika 
meddelanden hafva under år 1902 genom ångpanneägares direkta 
försorg 2,312 profningar af ångpannor ägt rum, hvarjämte 1,743 
ångpannor vid hithörande arbetsställen varit underkastade kontroll 
af Södra Sveriges samt Mellersta och Norra Sveriges ångpanne
föreningar. Tvenne explosioner af ångkäri hafva under år 1902 ägt 
rum, däraf en inom Göteborgs distrikt samt en inom Jönköpings 
distrikt. 

Olycksfall. Af olycksfall, som under år 1902 timat vid de till 
yrkesinspektionens verksamhet hörande industriella anläggningar 
och om hvilkas orsak och påföljd inspektörerna erhållit kännedom, 
hafva inträffat: 

Af dessa olycksfall hafva inträffat: vid motorer 12, vid trans
missioner 85, vid hissar och lyftkranar 42, vid transport af tunga 
föremål 233, vid sågar 214, vid andra träbearbetningsmaskiner 91, 
vid olika slag af arbetsmaskiner 371, genom fall från stegar, halk-
ning m. m. 392, genom nedstörtande föremål 273, genom explosion, 
beröring med smält metall, hett vatten o. d. 205, vid lyftningar och 
mindre transporter för hand etc. 440. 
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Fosfornekros. Til l yrkesinspektören i Göteborgs distrikt har 
ingåt t anmälan om ej mindre än 4 fullt utvecklade fall af fosfor-
nekros samt dessutom ett par andra lindrigare fall af förgiftning 
från fosfor. De fyra fullt utvecklade fallen hafva inträffat vid 
tvänne särskilda fabriker. Endast vid den ena af dessa fabriker 
påträffades smärre afvikelser från de försiktighetsmått, som före-
skrifvas i nåd. förordningen den 9 december 1896 t i l l förekommande 
af käkbensbrand bland arbetare i tändsticksfabriker, och hafva för
denskull på inspektörens inrådan ytterl igare några försiktighets
mått därstädes blifvit vidtagna. 

Minderåriga. I enlighet med 12 § i lagen angående minder
årigas och kvinnors användande ti l l arbete i industriellt yrke den 
17 oktober 1900 skola registerböcker öfver de till arbete i industriellt 
yrke använda minderåriga — för hvilka böcker formulär blifvit af 
kommerskollegmm fastställdt — inom utgången af februari månad 
för näst föregående år af yrkesidkare insändas till vederbörande 
yrkesinspektör. 

Så vidt de till yrkesinspektörerna insända registerböckerna ut
visa, skulle antalet minderåriga arbetare, som under någon kortare 
eller längre tid af året vari t vid industriellt yrke sysselsatta, 
hafva utgjort 49,239, hvaraf 35,180 manliga och 14,059 kvinnliga, 
fördelade på 3,077 af samtliga 18,000 registrerade arbetsställen. (I 
närslutna tabellbilaga äro dessa minderåriga arbetare fördelade dels 
i industrigrupper och dels i de olika åldersklasser, hvilka i ett eller 
annat afseende äro i nyssnämnda lag föremål för särskilda bestäm
melser.) De anförda siffrorna angifva dock ej antalet minderåriga 
arbetare, som samtidigt sysselsatts i industriellt yrke, alldenstund 
en minderårig arbetare vid ombyte af sysselsättning registerföres å 
hvarje särskild arbetsplats och sålunda kan förekomma i två eller 
flera registerböcker. 

För att så nära som möjligt konstatera antalet af minderåriga 
arbetare, som samtidigt sysselsättas, hafva alla sådana arbetare, som 
enligt de insända registerböckerna vid årets slut kvarstodo i arbete, 
sammanräknats och befunnits utgöra 32,721, hvaraf 23,712 manliga 
och 9,009 kvinnliga. I likhet med föregående år hafva en stor del 
industriidkare underlåtit att insända de i lag föreskrifna register
böckerna, hvarföre dessa, då af yrkesinspektör upprepade gånger 
gjorda påminnelser ej haft åsyftad verkan, blifvit genom vederbö
rande polismyndighets försorg infordrade. Trots de vidtagna rät ts
liga åtgärderna saknades vid berättelsernas afgifvande registerböc
ker från 61 arbetsställen, rörande hvilka bestämda uppgifter före-
funnos, a t t minderåriga arbetare vid dem voro anställda.1 Huru 
många minderåriga, som därstädes voro sysselsatta, är ej bekant. 

1 Jfr anm. å sid. 45. (forts. å sid. 44.) 
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Sammandrag af uppgifter rörande minderåriga 
(Enligt de ti l l yrkesinspektionen 
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arbetare i industriellt yrke under år 1902. 
ingångna registerböcker). 



42 

(Forts.) Sammandrag af uppgifter rörande minderåriga 
(Enligt de till yrkesinspektionen 

Anm. Lagen den 17 okt. 1900 ang. minderårigas och 

§ 2. Till arbete i industriellt yrke må minderårig användas allenast under villkor att den 
minderårige fyllt tolf år och antingen, efter att hafva genomgått fullständig lärokurs, erhållit afgångs-
betyg från folkskolan eller, efter inhämtande af ett ringare kunskapsmått, erhållit behörigt tillstånd 
att lämna folkskolan eller ock styrker, att skolplikt]'gheten eljest upphört, livad sålunda föreskrifvits 
i fråga om inhämtadt visat kunskapsmått såsom villkor för minderårigs användande i arbete, hvarom 
ofvan sägs, må dock icke utgöra hinder för minderårigs användande i dylikt arbete under ferietid. 

Innan minderårig må i sådant arbete antagas, skall hvarje gång medelst läkarebet.vg styrkas, 
att den minderårige icke till följd af sjuklighet eller kroppslig svaghet kan anses af det ifrågavarande 
arbetet komma att lida men. 

Det åligger yrkesidkare att under den tid, minderårig är i yrkesidkarens arbete anställd, hafva 
i förvar den minderåriges intyg om ålder och inhämtadt kunskapsmått äfvensom det i denna paragraf 
omförmälta läkarebetyg. 

§ 3. Till arbete i industriellt yrke må minderårig, som ej fyllt tretton år, användas högst 
sex timmar och annan minderårig högst tio timmar af dygnet. 



kvinnors användande till arbete i industriellt yrke:] 

Arbetsgifvare vare skyldig att bereda bos honom anställd minderårig, som icke fyllt femton 
är, den ledighet, som för deltagande i fortsatt skolundervisning kan erfordras. 

§8 1 mom. I grufarbete äfvensom i arbete vid masugnar eller hyttor, stångjärnsbruk, manu
fakturverk och andra industriella inrättningar, där arbetet förutsätter så kallad ständig eld, samt vid 
sågverk och därmed förenade brädgårdar, må, utan hinder af föreskrifterna i 3 och 5 <j§, arbetstiden 
för minderårig af mankön öfver fjorton år utsträckas till i medeltal högst tolf timmar af dygnet och 
jämväl till annan tid än mellan klockan sex på morgonen och klockan sju på aftonen, under villkor 
att arbetet är indeladt på skift sålunda, att ett och samma arbetslag icke två nätter å rad arbetar på 
det skift, hvarunder midnatt infaller, och alltid har tillfälle att åtnjuta åtta timmars hvila mellan 
skifton; dock må å arbetsställe, där arbetet för samma arbetslag är begränsadt till högst åtta timmar 
af dygnet, nattarbete för hvarje arbetslag under hvar tredje vecka äga rum hvarje natt. — 2 mom. I 
lättare arbeten under bar himmel vid grufvor samt sågverk och därmed förenade brädgårdar må minder
årig, som fyllt elfva år, användas under iakttagande i öfrigt af föreskrifterna i 2 § och hvad eljest i 
denna lag finnes stadgadt. 

arbetare i industriellt yrke under år 1902. 
ingångna registerböcker). 

43 
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Hvad angår förseelserna i öfrigt mot omförmälda lag synas 
dessa sedan föregående år ej undergått någon nämnvärd minskning, 
hvarföre inspektörerna, för vinnande af rättelse i berörda hänseende, 
i hvarje fall anmält dylika förseelser till åtal. 

Antalet begärda åtal uppgår t i l l 466, och afse dessa bland 
annat: 

underlåtenhet a t t till Kungl. Maj:ts befallningshafvande an
mäla, a t t minderåriga arbetare användas; 

underlåtenhet a t t föra registerbok; 
underlåtenhet att insända sådan till yrkesinspektören; 
underlåtenhet att ställa sig för minderårig fixerad arbetstid 

t i l l efterrättelse; 
underlåtenhet a t t i arbetslokaler hafva genom anslag tillkänna-

gifvit de minderårigas arbetstider och raster; 
underlåtenhet at t iakttaga förbudet mot minderårigas använ

dande till ångpanneskötare o. s. v. 
Jäml ik t 11 § i lagen den 17 oktober 1900 skola alla sådana 

minderåriga arbetare, som i lagen afses, årligen underkastas läkare
besiktning, hvarom anteckning skall af vederbörande läkare göras i 
registerboken. Af tabellbilagan framgår, a t t läkarebesiktning under 
år 1902 verkställts å 33,561 minderåriga, bland hvilka 81 af besikt
ningsläkare meddelats förbud a t t vidare deltaga i arbete samt 752 
förflyttats till lät tare arbete. 

Gemensamma öfverläggningar. Under år 1902 hafva yrkesinspek
törerna tvänne gånger varit kallade ti l l gemensamma öfverlägg
ningar inför föredraganden hos komnierskollegium af ärenden rö
rande fabriker och handtverk. 

Vid dessa gemensamma öfverläggningar slutbehandlades och 
godkändes bland annat trenne särskilda skyddsanordningar, nämligen: 

en af ingeniören John Lindqvist uppfunnen ögonblicksafkopp-
lingsapparat, benämnd sr, afsedd a t t förebygga olyckshändelser i 
transmissionsledningar; 

en af maskinisten Nils Ekholm uppfunnen skyddsanordning vid 
kapsågar; samt 

en af A.-B. Armaturfabriken Carl Holmberg konstruerad preci
sionssäkerhetsventil. 

Vidare utarbetades och fastställdes tre nya cirkulär, nämligen: 
»Cirkulär N:r 4. Anvisningar och råd angående hvad som, där 

ej genom särskild författning andra föreskrifter i fråga om yrkes
fara redan gälla, bör iakttagas vid fabrikers ny- eller ombyggnad.» 

»Cirkulär N:r 7. Anvisningar för arbetare till förekommande 
af olycksfall i industriellt yrke.» 

»Cirkulär N:r 8. Anvisningar för arbetare ti l l förekommande 
af ohälsa i industriellt yrke.» 
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Dessutom hafva yrkesinspektörerna, med anledning afhvadkom-
merskollegium i sin underdåniga berättelse t i l l Kungl. Maj:t rörande 
yrkesinspektionens verksamhet år 1901 framhållit angående hvad 
som i första hand borde vidtagas för vinnande af en bestämd gräns
skillnad mellan fabrik och handtverk, öfverenskommit om at t till
ställa Konungens samtliga befallningshafvande ett i ämnet uppsått 
förslag med hemställan, a t t länsstyrelserna måtte genom länskun
görelserna låta det komma ti l l vederbörande hälsovårds- och kom
munalnämnders kännedom, under uttalande af önskvärdheten af 
enhetlighet i nyss angifna hänseenden. 

Framställda yrkanden. Flertalet yrkesinspektörer framhålla, 
hurusom redan nu en revision af lagen om skydd mot yrkesfåra 
samt minderårighetslagen i flera afseenden är af behofvet påkallad, 
samt framlägga direkta förslag ti l l ändringar i och tillägg ti l l 
dessa lagar På grund däraf att Kungl. Maj:t genom remiss den 4 
april innevarande år anbefallt kommerskollegium verkställa utred
ning i hvad mån ändringar i och tillägg ti l l ofvannämnda lagar 
må vara af förhållandena påkallade, har kollegium emellertid an
sett sig ej böra i sammanhang med föreliggande berättelse y t t r a sig 
öfver dessa af inspektörerna gjorda framställningar. 

Utländsk studieresa af yrkesinspektör. Yrkesinspektören i Stock
holms distrikt ingeniör Thorvald Furs t har med understöd af all
männa medel under en månad af år 1902 i Tyskland studerat hy
gieniska anordningar inom järngjuterier samt besökt de vid då på
gående industriutställning i Diisseldorf befintliga afdelningar för 
välfärdsanordningar för arbetare. 

Den af ingeniör Flirst öfver resan afgifna berättelsen har i 
enlighet med kungl. bref den 13 juni innevarande år befordrats till 
trycket såsom bibang till redogörelsen öfver yrkesinspektionens 
verksamhet för år 1902. 

A. H. B. 

Anmärkning. 

Enligt har ofvan förekommande uppgifter skulle hela antalet af minder
åriga, hvilka vid slutet af år 1902 varit anställda i sådant industriellt yrke, 
som tillhör yrkesinspektörernas verksamhetsområde, hafva uppgått till 32,271. 
I de a sid. 32—33 meddelade siffror ur kommerskollegii berättelser angående 
bergshandteringen samt fabriker och handtverk år 1901 angifvas emellertid 
under sistnämnda år vid jämförliga arbetsställen tillhopa 39,832 minder
åriga, hvaraf vid malmförädlingsverk 1,402 och vid fabriker 38,430. Enligt 
de för afgii'vandet af primäruppgifter' till dessa kommerskollegii berättelser 
gällande bestämmelser skola vederbörande arbetsgifvare redovisa det genom-
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snittliga arbetareantal, som under redogörelseåret sysselsatts vid arbetsstället. 
Under förutsättning att denna bestämmelse i allmännhet iakttagits, utvisa så
lunda de anförda siffrorna för år 1901 medelantalet af under hela detta år 
sysselsatta minderåriga, hvaremot de af yrkesinspektörerna afgifna uppgifterna 
ange det verkliga antalet vid 1902 års slut sysselsatta minderåriga arbetare. 
Dessa sistnämnda uppgifter gälla sålunda den tidpunkt af året, då inom åt
skilliga yrkesgrupper, som ifråga om minderårigas arbete äro särskildt afse-
värda — t. ex. sågverk, tegelbruk o. d. — arbetareantalet i sin helhet ofta 
är väsentligt reduceradt. Detta förhållande torde vara den hufvudsakliga an
ledningen till, att de i berättelsen angående yrkesinspektionens verksamhet 
meddelade siffrorna äro jämförelsevis låga. Härtill kommer ytterligare, att 
yrkesinspektörerna, trots af dem vidtagna åtgärder, icke torde hafva erhållit 
uttömmande uppgifter om de arbetsställen, där minderåriga sysselsättas. Upp
märksammas må vidare, att de arbetsställen, som redovisas i de officiella 
berättelserna angående bergshandtering och fabriker, icke i allo äro de
samma, som de till yrkesinspektionens verksamhetsområde hörande industriella 
anläggningarne. Slutligen må icke heller förbises, att de här jämförda upp
gifterna afse olika år, resp. 1901 och 1902, hvarför skiljaktigheterna till nå
gon del äfven kunna bero på, att förhållandena något förändrats från det ena 
året till det andra. 



Arbetsförmedling. 

Under ofvanstående rubrik komma att meddelas sådana vikti
gare resultat af arbetsförmedlingsverksamheten inom olika länder, 
hvilka kunna vara af särskild betydelse för kännedomen om arbets
marknadens läge. Härvid fästes naturligtvis hufvudvikten vid 
svenska förhållanden, och till följd af visadt tillmötesgående från 
de båda i Sverige verksamma kommunala arbetsförmedlingsanstal
terna, nämligen i Göteborg och Helsingborg, är kommerskollegii 
afdelning för arbetsstatistik i tillfälle a t t lämna månads- och 
kvartalsredogörelser för deras verksamhet. Det skall ock vara 
afdelningen angeläget, a t t i den mån dylika anstalter annorstädes 
i vår t land blifva upprättade, med dem träda i förbindelse i och för 
erhållande af motsvarande uppgifter. 

Därjämte komma regelbundna redogörelser att lämnas för de 
kommunala anstalterna i Kristiania och Köpenhamn, hvilkas före
ståndare benäget utlofvat sin medverkan för detta ändamål, äfven-
som (efter den officiella arbetsstatistiska tidskriften »Reichsarbeits-
blatt») för den offentliga arbetsförmedlingen i Tyskland, hvarest 
denna verksamhet ernått en högst betydande omfattning och i all
mänhet organiserats på ett mönstergillt sätt. 

Beträffande de öfriga länder, där arbetsförmedlingsväsendet 
i ett eller annat hänseende erbjuder större intresse, skola tid efter 
annan öfversiktliga redogörelser meddelas. 

Af större betydelse för kännedomen om arbetsmarknadens läge 
blifva de af de offentliga arbetsförmedlingsanstalterna meddelade 
uppgifter endast för det fall, a t t de låta sig fördela under olika 
grupper af arbete. Och än vidare är det af vikt, at t gruppindel
ningen blir gemensam för de olika anstalterna, hvarigenom möjlig-
göres en direkt jämförelse mellan de på olika orter rådande för
hållandena inom särskilda yrkesgrenar. Härvid möter emellertid 
för närvarande den svårigheten, a t t skilda yrkesfördelningssystem 
tillämpas vid Kristiania- och Köpenhamnskontoren samt att det förra 
antagits vid anstalten i Göteborg, det senare i Helsingborg. De från 
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Tyskland tillgängliga uppgifterna äro slutligen anordnade efter ett 
tredje system, nämligen efter den officiella tyska yrkesstatistikens 
hufvudgrupper. Det har under sådana förhållanden icke varit möj
ligt a t t för de här meddelade månads- och kvartalsredogörelserna 
uppställa en ur systematisk synpunkt fullt tillfredsställande och 
fullständig yrkesgruppering, men bristen på öfverensstämmelse 
är dock icke större än att uppgifterna kunnat sammanställas på ett 
sådant sätt, a t t grupperna i regel motsvara hvarandra. 

Önskvärdt vore emellertid, a t t full enhetlighet kunde ernås åt
minstone mellan de olika skandinaviska kontorens rapporter öfver 
sin verksamhet, t y först sedan detta skett, kunna dessa rapporter 
till fullo motsvara sin uppgift och ett varaktigt samarbete mellan 
anstalterna komma till stånd. 

Med afseende å de slutsatser beträffande arbetsmarknadens läge, 
som kunna dragas af dylika uppgifter om arbetsförmedlingsverk
samheten, må uttryckligen framhållas, at t proportionen mellan an
talet arbetssökande och antalet lediga platser icke får, såsom ofta 
sker, utan vidare anses tillräckligt vägledande. Visserligen torde 
den omständigheten, a t t platser finnas lediga till större antal än 
anmälda arbetssökande, tyda på goda arbetskonjunkturer, men å 
andra sidan kan det ofta inträffa, a t t då arbetsmarknaden är dålig 
och sålunda få platser finnas att tillgå, äfven de arbetssökande blifva 
fåtaliga af det skäl, at t de anse lönlöst a t t anmäla sig å kontoren. 
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Verksamheten vid Göteborgs arbetsförmedlingsanstalt 
under november och december månader år 1902.l 

1 Med afseende å de meddelade uppgifterna rörande anstaltens verksamhet må erinras, att anteckning 
af arbetssökande gäller för manad, hvarför samma person under denna tid endast en gång antecknas så
som arbetssökande, äfven om han flera gånger sökt och erhållit anställning. Vidare bör påpekas, att 
då understundom plats angifvits såsom ledig och äfven tillsatt under månadens lopp, utan att någon 
arbetssökande upptagits inom samma grupp, detta förhållande beror därpå, att anställningen i fråga till
delats arbetssökande, som vid inskrifningen tillförts annan grupp. 
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Verksamheten vid Göteborgs 
under första kvar-
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arbetsförmedlingsanstalt 
talet år 1903. 
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Verksamheten vid Göteborgs 
under andra kvar-
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arbetsförmedlingsanstalt 
talet år 1903. 
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Verksamheten vid Helsingborgs arbetsförmedlingsanstalt 
under första och andra kvartalen år 1903. 
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Verksamheten vid Köpenhamns arbetsförmedlingsanstalt 
under första och andra kvartalen år 1903. 
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Verksamheten vid Kristiania 
under andra kvar-
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arbetsförmedlingsanstalt 
talet år 1903. 
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Verksamheten vid offentliga arbets-
under andra kvar-

(Efter »Reichs-

1 De i tabellen meddelade uppgifterna omfatta alla de mera betydande arbetsförmedlingsanstalter 



i Tyskland — c:a 350 — hvilka anordnats af kommuner eller organisationer af olika slag. 
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förmedlingsanstalter1 i Tyskland 
talet år 1903. 
arbeitsblatt».) 



Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1903. 

Första och andra kvartalen. 

I enlighet med den i det föregående meddelade organisations
plan för det arbetsstatistiska arbetet har kommerskollegii afdelning 
för arbetsstatistik sig förelagdt a t t från och med innevarande år 
bland annat utarbeta redogörelser för arbetskonfiikter (strejker och 
lockouter) i riket. Dessa redogörelser komma att publiceras dels i 
tidskriften såsom mera kortfattade, preliminära öfversikter för hvarje 
kvartal, dels i en särskild publikation, omfattande samtliga under 
året inträffade arbetsinställelser. 

Efterföljande öfversikt af de under innevarande års förra hälft 
inträffade strejker och lockouter upptager endast sådana konflikter, 
som p å b ö r j a t s efter årets ingång. Beträffande åter de konflikter, 
som vid årsskiftet kvarstodo från föregående år, vare sig som ak
tuella arbetsinställelser eller som blockader, kommer en öfversikt 
att lämnas först i årsredogörelsen. 

Underrättelse om, att en arbetskonflikt å någon plats inträffat^ 
har afdelningen merendels erhållit genom dagspressen; i ett mindre 
antal fall har den första upplysningen härom meddelats af de på 
vissa orter anställda ombud för det arbetsstatistiska arbetet äfven-
som af arbetareorganisationer och deras fackorgan. De närmare re
dogörelserna för konflikternas karaktär, omfattning och förlopp hafva 
af vederbörande parter själfva afgifvits med användande af särskilda, 
från afdelningen öfversända, för ändamålet utarbetade formulär, 
ett afsedt för arbetsgifvare, ett för arbetare. I de fall, då afdel
ningen, på grund af de föreliggande underrättelsernas (i tidningarna) 
ofullständighet, icke kunnat träda i direkt förbindelse med de af 
konflikten berörda arbetsgifvarne eller arbetarne, har afdelningen 
anlitat ombudens förmedling eller, beträffande platser, där sådana ej 
finnas anställda, anhållit hos myndigheter eller korporationer (såsom 
magistrater, fabriks- och handtverksföreningar, sjukkassor o. d.), att 
de ville anmoda parterna ifråga att å formulären ifylla erforderliga 
uppgifter samt insända desamma direkt till afdelningen. 
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Som afdelningens arbeten på detta område tills vidare måst begrän
sas till bearbetande och offentliggörande af uppgifter rörande endast 
sådana konflikter, som ledt till arbetsinställelse, äro i efterföljande 
redogörelse icke medtagna de konflikter, som lösts på fredlig väg, 
ej heller de blockader, som från organisationernas sida blott afse 
at t tills vidare — d. v. s. så länge underhandling i en tvistefråga på
går — afstänga arbetsgifvaren från y t t e r l i g a r e arbetskraft. 

Fullständigheten af de inkomna uppgifterna kan i allmänhet 
sägas hafva motsvarat förväntningarna; stridiga uppgifter på vissa 
punkter hafva visserligen förekommit, men i många fall har det 
lyckats afdelningen a t t tillfredsställande förlika dessa. Där detta 
icke låtit sig göra, äro bägge uppgifterna i tabellerna anförda. 

Beträffande den formella fullständigheten måste erkännas, att 
arbetsgifvares och arbetareorganisationers beredvillighet a t t besvara 
och insända de dem tillställda frågeformulären visat sig större än 
man från början kunnat vänta. Angående de här föreliggande 84 
arbetsinställelserna hafva nämligen svar ingått: 

under det a t t förfrågningar rörande blott 1 konflikt lämnats obe
svarade. (I Danmark hade under år 1897 — det första undersöknings
året därstädes — rörande 111 inträffade arbetsinställelser svar ingått 
från bägge parterna i 34 fall, från arbetsgifvaren i 23, från arbe-
tarne i 25, under det att beträffande 29 alla uppgifter från parterna 
saknades.) 

Under innevarande års första hälft hafva sålunda 84 arbetskon-
flikter i riket kommit till afdelningens kännedom, och hafva de
samma uppgifvits omfatta 307 arbetsgifvare och 7,455 arbetare (jfr 
tab. å sid. 63.) 

Alltefter begynnelsedatum kommer det största antalet arbets
inställelser på maj månad, det minsta på januari. Den fullständiga 
fördelningen efter de olika m å n a d e r n a ter sig sålunda: 

Vissa svårigheter föreligga vid fastställandet af slutdatum för 
den egentliga arbetsinställelsen i sådana fall, där öfverenskommelse 
parterna emellan icke blifvit träffad, där tvistefrågan sålunda ännu 
ä r olöst samt arbetareorganisationen förklarat arbetsplatsen »i bloc-



Fördelningen i y r k e s g r u p p e r framgår af den å följande sida 
meddelade tabell. 

Af de kända 84 konflikterna hafva sålunda 19 med säkerhet 
varat längre tid än en månad. 

Särdeles stora vanskligheter möter försöket att gruppera arbets
inställelserna efter synpunkten, hvilkendera af de tvistande parterna 
tagit det direkta initiativet till arbetets inställande, eller indelningen 
i s t r e j k e r och l o c k o u t e r . Det kan synas, som om denna fråga 
ej borde vara svår att afgöra, men äfven om man bortser från de 
fall, då uppgifterna från parterna härutinnan icke äro öfverensstäm-
mande, kan en konflikt till sin uppkomst och utveckling vara af så 
invecklad natur, a t t frågan om dess karaktär af strejk eller lockout 
måste lämnas öppen. Så är t. ex. förhållandet med de stora hamn-
arbetarekonflikterna i Stockholm och Grefle. Det har därför synts 
lämpligast att till de bägge grupperna strejker och lockouter foga 
en tredje: arbetsinställelser af blandad, obestämbar eller ej uppgif-
ven karaktär. Efter denna indelningsgrund sönderfalla de här be
handlade arbetsinställelserna till sin k a r a k t ä r i 

kad». En ledning vid bestämmandet af tiden för konfliktens slut i 
dylika fall torde vara att söka i sådana omständigheter, som t. ex. 
när de af konflikten berörda arbetarne samtliga erhållit anställning 
på annat håll, när deras pänningeunderstöd från vederbörande orga
nisation upphört a t t utgå, när arbetsgifvaren åter fått full besättning 
af annan arbetskraft o. s. v. Som fullständiga upplysningar härut
innan äro svåra att erhålla, har varaktigheten kunnat angifvas endast 
för ett fåtal af de konflikter, som slutat med blockad, och äfven be
träffande dessa blott på ett ungefär. Hela antalet efter den egentliga 
arbetsinställelsens slut kvarstående blockader är, såvidt kändt, 14. 
Beträffande samtliga här föreliggande 84 arbetsinställelser är v a r a k 
t i g h e t e n känd för 74, d. v. s. för c:a 88 %, under det upplysningar 
saknas för 10. Den närmare fördelningen ter sig som följer: 

Arbetsinställelser med en varaktighet af: 
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Arbetsinställelser år 1903, första och andra kvartalen, för
delade efter yrkesgrenar. 



64 

Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första och andra 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1903. 
kvartalen. 
frän arbetsgifvarnes, anförda inom parentes). 
a. = arbetare. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första och andra 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1903. (Forts.) 
kvartalen. 
från arbetsgifvärnes, anförda inom parentes). 
a. = arbetare. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första och andra 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1903. (Forts.) 
kvartalen. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes). 
a. = arbetare. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första och andra 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare, 
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i Sverige, påbörjade under år 1903. (Forts.) 
kvartalen. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes). 
a. = arbetare. 
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Såsom synes, har den m e k a n i s k a v e r k s t a d s i n d u s t r i e n hem
sökts af de flesta arbetsinställelserna (8), därnäst komma sömnads
a r b e t e t (med 7) samt skomakeriarbetet, hamnarbetet och sågverks
industrien (med resp. 6). 

De flesta af de under halfåret inträffade arbetsinställelserna 
hafva haft en helt l o k a l k a r a k t ä r . Undantag härifrån utgör bl. a. 
den stora konflikten inom den mekaniska verkstadsindustrien, hvil-
ken föranleddes af strejken vid Hvilans mekaniska verkstad i Kri
stianstad och så småningom kom att omfatta hela landet på grund 
af arbetsgifvarnes lockoutförklaring. För denna konflikt, som först 
under tredje kvartalet kom till fullständigt utbrott, skall något 
utförligare redogöras i nästkommande nummer af tidskriften. Den 
mest vidtomfattande konflikten inom skoarbetarefacket äfvensom 
konflikten inom handskmakarefacket berörde alla eller ett flertal af 
de skånska städerna. 

Fördelas konflikterna efter o l i k a d e l a r af r i k e t , befinnes föl
jande antal arbetsinställelser hafva inträffat: 

Stockholm har sålunda berörts af 11 arbetsinställelser, öfriga 
städer af 40 och landsbygden af 33. öfver hälften af samtliga ar-
betskonflikter hafva ägt rum i södra Sverige och Småland. 

Antalet af konflikten direkt berörda arbetsgifvare är kändt i 80 
fall (af 84), och uppgår detta antal, såsom nämndt, till 307. Det 
största antal arbetsgifvare, som varit invecklade i en och samma 
konflikt, är c:a 70, nämligen i arbetsinställelsen inom målareyrket i 
Stockholm. 

Hvad åter angår det uppgifna högsta antalet af s t r e j k a n d e och 
u t e s t ä n g d a a r b e t a r e , bör uppmärksammas, att de, såsom framgår 
af den nominativa redogörelsen, på denna punkt stundom förekomman
de stridiga uppgifterna i allmänhet kunna förklaras däraf, att i sådana 
fall, då arbetarne varit endast delvis organiserade eller tillhört olika 
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fack, vederbörande organisationer merendels blott uppgifvit det antal 
af o r g a n i s a t i o n e n s medlemmar, som berördes af arbetsinställelsen, 
med förbigående af öfriga strejkande eller t i l l följd af arbetsinstäl
lelsen arbetslösa. De högre siffrorna, som i regel uppgifvits af arbets-
gifvarne, torde sålunda komma det verkliga förhållandet närmast; de 
lägre åter angifva antalet af konflikter direkt berörda organiserade 
arbetare. Sammanlagda a n t a l e t s t r e j k a n d e och u t e s t ä n g d a 
a r b e t a r e uppgår sålunda, enligt de .inkomna uppgifterna, under 
halfåret till 7,45s,1 och af dessa kommer det högsta antalet eller 
1,605 (c:a 21 %) på hamnarbetarefacket, det näst högsta eller 1,085 
(c:a 14 %) på skomakeriyrket. 

Dessutom tillkommer då ytterligare det antal arbetare, som blif-
vit arbetslösa på grund däraf, a t t genom en utbruten partiell strejk 
å arbetsplatsen arbetet i sin helhet afstannat. Rörande detta antal 
föreligga dock icke alltid fullständiga uppgifter, men i de fall, där 
upplysning därom erhållits, har detta särskildt angifvits i anmärk
ningskolumnen. 

Högsta antalet strejkande är kändt i 60 fall (af 61) och utgör 
sammanlagdt 3,830 (3,733); högsta antalet utestängda var i samtliga 
lockouter 961 (790), och i arbetsinställelser af blandad, obestämbar eller 
icke uppgifven natur voro 2,664 arbetare direkt berörda af konflikten. 

Det högsta antalet af en och samma konflikt direkt berörda 
arbetare utgör c:a 980, som uppgifvits för konflikten inom skoarbe-
tareyrket i Skåne. 

I de flesta, eller i 56, fall halva de strejkande eller utestängda 
arbetarne samtliga varit o r g a n i s e r a d e , i 10 fall har en del tillhört 
fackförening, i 15 hafva alla varit oorganiserade, och rörande 3 fall 
föreligga icke några uppgifter i detta hänseende. 

Konflikternas o r s a k e r kunna fördelas i följande hufvudgrupper: 

Af dessa sistnämnda har tvisten i 2 fall gällt arbetstiden, i 2 
aflöningens utbetalande, i 2 ackordsarbetets afskaffande, i 1 arbets
ordningen, i 1 kost- och logisystemets afskaffande, i 1 kollektiva 
aftals införande; tvänne arbetsinställelser voro s. k. sympatistrejker. 

I många fall hafva, såsom ock af öfversikten framgår, flera 
fordringar angifvits som konfliktens orsak. Vid ofvanstående grup
pering har hänsyn tagits endast till h u f v u d o r s a k e n , och häri ligger 
förklaringen till, a t t arbetarnes fordran om löneförhöjning visar sig 

1 Därvid äro dock, som nämndt, de genom den stora verkstadsloekouten ute
stängda arbetarne icke medräknade, utan föras dessa till tredje kvartalet. 
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i afgjordt öfvervägande antal fall eller i fråga om nära 62 % af här 
omnämnda arbetsinställelser hafva utgjort den ena partens hufvud-
fordran. Ofta har denna varit kombinerad med fordran om kortare 
arbetstid, hvilken senare fordran dock, om man undantager tvänne 
konflikter, städse varit af underordnad betydelse. 

Beträffande r e s u l t a t e t blefvo af 78 konflikter, rörande hvilka 
samstämmiga uppgifter i detta afseende föreligga, 17 lösta i enlighet 
med arbetarnes fordringar och 32 afgjorda genom kompromiss, af 
hvilka senare 14 kunna anses hafva utfallit i hufvudsak enligt ar
betarnes fordringar, 4 enligt arbetsgifvarens och 14 lösts efter ungefär 
lika stora eftergifter ä bägge sidor. Af öfriga 29 konflikter hafva 24 
ledt till arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren framställda 
villkoren, i 10 fall hufvudsakligen med den förutvarande arbetsstyr
kan, i 14 fall med nya arbetare; 3 arbetsinställelser hafva resul
terat i rörelsens nedläggande, och 2 voro, såsom ofvan nämnts, 
s. k. sympatistrejker. Motsägande uppgifter föreligga rörande resul
tatet af 3 arbetsinställelser, och angående 1 saknas alla uppgifter 
i detta hänseende. Sålunda återstå af de under årets första hälft 
påbörjade arbetsinställelserna endast 2, hvilka, såvidt bekant, ännu 
(okt. 1903) hafva aktuell karaktär. 

Vid en sammanställning af de föreliggande konflikternas orsa
ke r och r e s u l t a t visar det sig bland annat, att af det långt öfver
vägande antal konflikter (61), hvilka föranledts af lönefrågor, 28 bi-
lagts efter ömsesidiga eftergifter, 13 hufvudsakligen i enlighet med 
arbetarnes fordringar och 12 i enlighet med arbetsgifvarens. Af 
de konflikter, hvilkas egentliga anledning varit organisationsspörsmål, 
hafva 2 lösts i enlighet med arbetarnes fordringar, 1 i enlighet med 
arbetsgifvarens, och i 4 fall är konflikten principiellt olöst samt ar
betet upptaget med nya arbetare. 

Rörande 2 arbetskonflikter, den ena inom transportarbetarefacket 
i Stockholm, den andra berörande järnvägsarbetare i Skåne, har af-
delningen icke lyckats erhålla tillförlitliga uppgifter, huruvida de
samma ledt till arbetsinställelse eller icke. 
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Arbetsinställelser i Danmark år 1901. 
Efter dansk »Statistisk Aarbog» meddelas å sid. 76 en öfversikt 

öfver de arbetsinställelser, som inträffat i Danmark under år 1901. 
Nämnda öfversikt är utarbetad inom danska statens statistiska 
byrå med ledning af de uppgifter, som meddelats från arbetsgif-
varnes och arbetarnes organisationer. 

Såsom af tabellen framgår, har an ta le t a rbe ts ins tä l le l se r 
i Danmark år från år visat en högst betydlig tillbakagång, eller 
från 111 år 1897 och 147 år 1898 till 56 år 1901. Antalet af ar
betsinställelserna direkt berörda arbetare har ock betydligt minskats 
och utgjorde år 1901 endast 4,108 mot 7,545 närmast föregående år 
och 36,096 år 1900 (däraf 29,730 utestängda hufvudsakligen till 
följd af den stora allmänna lockouten). Beträffande antalet för
lorade arbetsdagar saknas uppgifter från 16, hufvudsakligen mindre 
konflikter, och uppgick detsamma för de återstående 40 till 56,829 
mot 235,877 år 1900 (fördelade på 55 konflikter) och 2,828,447 
år 1899. 

Af de redovisade 56 konflikterna inträffade 47 i städer (däraf 
26 i Köpenhamn) och endast 9 på landsbygden. Fördelade på olika 
månader började 

och uppgafs anledningen till konflikt vara fråga om 

Till sin karaktär voro 37 arbetsinställelser strejker, 12 lockouter 
och 7 af blandad eller ej uppgifven karaktär. 

Slutligen må antecknas, att konflikterna löstes genom för
medling i 22 fall och skiljedom i 2 fall (mot respektive 20 och 4 
år 1900). 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Danmark, 
påbörjade under år 1901. 
(Efter »Statistisk Aarbog» 1902.) 



Lifsmedelsprisen å olika orter i Sverige under 
sommaren 1903. 

De uti tabellerna A och B å sid. 80—99 meddelade prisuppgifter 
för vissa lifsförnödenheter å olika orter i riket äro sammanställda på 
grundval af de uppgifter, som, enligt den fastställda planen för det 
arbetsstatistiska arbetet, för hvarje vecka insamlats af kommers-
kollegii ombud (enligt formulär litt. Gr, infördt å sid. 13 och 14 i 
det föregående.) I Stockholm hafva uppgifterna inhämtats genom 
en för detta särskilda ändamål anlitad person. 

Insamlandet af berörda uppgifter har för varor, som hufvud-
sakligen försäljas å torgen, skett genom direkta förfrågningar hos 
ett antal försäljare, och för varor, som i öfvervägande grad försäl
jas i minuthandelsbutiker, genom utlämnande af särskilda blankett
böcker, som af handlandena själfva ifyllts. Ombuden hafva uttryck
ligen haft sig ålagdt a t t öfva största möjliga kontroll öfver de 
meddelade uppgifternas riktighet. 

De genom ombudens försorg sålunda insamlade uppgifterna 
hafva sedermera å Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik 
underkastats granskning, hvarefter i största möjliga utsträckning 
rättelser och kompletteringar genom korrespondens med vederbö
rande ombud införskaffats. Det ligger emellertid i sakens natur, 
a t t bristfälliga uppgifter af här ifrågavarande slag endast undan
tagsvis kunna nöjaktigt kompletteras, sedan viss tid förflutit efter 
deras insamlande. Häri är a t t söka orsaken till en del af de ofull
ständigheter, som i tabellerna förefmnas. Sedan ombuden erhållit 
någon större vana vid arbetet, torde dock sådana ofullständigheter 
till största delen kunna undvikas. 

Hela denna undersökning angående lifsmedelsprisen å olika 
orter är emellertid till en början endast a t t betrakta såsom försök, 
och torde det endast genom de erfarenheter, som framstå af dessa 
försöksundersökningar, blifva möjligt att få undersökningarna för 
framtiden ordnade på ett sådant sätt, a t t de så småningom kunna 
gifva ett allt mera tillfredsställande resultat. Det måste nämligen 
här uttryckligen framhållas, at t de resultat, som nu föreligga af 
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den första försöksundersökningen, i vissa punkter lämna åtskilligt 
öfrigt a t t Önska. Då de det oaktadt här offentliggöras, sker det 
hufvudsakligen på den grund, a t t en del rättelser för åstadkom
mande af nödig enhetlighet och korrekthet böra kunna ernås 
därigenom, at t arbetet redan från början underställes allmänhetens 
kontroll, liksom de från olika orter sammanställda uppgifterna böra 
kunna tjäna ombuden till ledning vid deras fortsatta arbeten. 

Förutom det, at t nödig omsorg af vissa ombud icke alltid 
synes hafva ägnats åt uppgifternas insamlande och kontrollerande, 
har det nämligen visat sig, att ombuden ofta förbisett eller miss
tolkat den i instruktionen dem lämnade uttryckliga anvisningen, 
att vid förekomsten af olika kvaliteter af samma vara alltid endast 
angifva priset för ordinär vara. E t t ytterligare förtydligande och 
preciserande af de ut i det fastställda formuläret angifna varuslagen 
torde äfven vara af nöden för erhållande af fullt enhetliga uppgifter, 
och skola en del sådana förändringar på grund af den hittills vunna 
erfarenheten vidtagas redan till nästinstundande år. Det har näm
ligen framgått, a t t af ett och annat varuslag så många olika kvali
teter med vidt skilda pris förefinnas, att föreskriften om, att upp
gifterna skola afse »ordinär vara», icke utgjort tillräcklig ledning 
för ombuden vid prisuppgifternas inhämtande. Så har t. ex. priset 
för kalfkött uppgifvits än för stek och än för bringa, än för göd-
kalf och än för spädkalf, med eller utan angifvande af det eller de 
slag, uppgifterna afse. Det är under sådana omständigheter tyd
ligt, at t det beräknade medelpriset å kalfkött i en del fall beror 
icke allenast på den allmänna prishöjden å orten, utan lika mycket 
eller mera på den kvalitet, ombudet vid insamlandet af sina upp
gifter haft för ögonen. E t t liknande förhållande har iakttagits be
träffande prisuppgifterna för färskt fårkött, potatis, margarin, ris
gryn och kaffe samt nndantagsvis för ved och kol. För dessa för
nödenheter kunna således de i tabellerna anförda medelsiffror icke 
alltid anses vara tillförlitliga mätare på prishöjderna å resp. orter.1) 
För at t lämna en i viss mån bättre ledning i detta hänseende, 
hafva i tabellen B, som innehåller samma uppgifter som tabellen A 
för månaderna juni, jul i och augusti 1903 livar för sig, utom medel
prisen införts äfven de högsta och lägsta uppgifna prisen. 

Utom här ofvan nämnda varupris måste äfven prisen å bröd, 
särskildt hvetebröd, betraktas såsom otillförlitliga. Hvetebröd för-
säljes ännu i allmänhet per styck, men då det i tabellerna för möj
liggörande af jämförelser måste upptagas per kg., hafva ombuden 
haft sig ålagdt a t t genom vid vissa mellantider företagna profväg-

1) De för kalfkött och potatis erhållna medelsiffrorna utvisa så. betydliga, genom 
de allmänna prisförhållandena å resp. orter icke förklarliga variationer, att de ansetts, 
böra, i likhet med prisuppgifterna å hvetebröd, helt och hållet uteslutas ur tab. A. 
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ningar utröna sistnämnda pris. Dessa vägningar hafva emellertid 
hittills icke annat än undantagsvis kunnat verkställas i den ut
sträckning och med den omsorg, som erfordras för vinnande af ett 
rikhaltigt och tillförlitligt material. Ett säkert bedömande af 
brödets normalpris försvåras naturligen i hög grad genom försälj
ningen per styck, som ger allt för stort rum för såväl afsiktliga 
som oafsiktliga förändringar i priset. Till belysande häraf förtjänar 
anföras följande meddelande från ett af ombuden, som låtit verk
ställa ett större antal vägningar af bröd: »Hur föga tillförlitliga i 
allt fall de uppgifter, som stå att vinna, äro, kan ses exempelvis 
af den omständighet, att i ett af stadens största bagerier 'mjukt 
hvetebröd' af samma kvalitet, vid vägning af två i olika storlekar 
utbakade partier, som af butikspersonalen förmenades betinga samma 
pris per vikt, befanns differera på ända till 16 öre pr kilogram, 
därvid de större bröden voro de dyrare.» 

Nytt formulär för prisuppgifternas insamlande äfvensom erfor
derliga kompletteringar af ombudens instruktion, därvid den hit
tills vunna erfarenheten tillgodogöres, äro, som nämndt, för närva
rande under utarbetande; och torde därför från och med 1904 års 
början i det stora hela tillfredsställande uppgifter om prisen å olika 
slags lifsförnödenheter kunna i tidskriften regelbundet meddelas. 



80 Lifsmedelspris under sommaren 
Tab. A. Medelpris under 



1903 å olika orter. 
hela sommaren. 

81 



Anm. Prisuppgifterna för ved, kol och koks i kol. 3—8 gälla för hela Stockholm. 

82 Lifsmedelspris under sommaren 
Tab. B. Högsta, lägsta och medelpris 



83 1903 å olika orter. 
under särskilda månader. 



84 Lifsmedelspris under sommaren 
Tab. B. Högsta, lägsta och medelpris 

Anm. Uppsala: Priset å ved afser prima ved hos vedhandlare; sekunda ved är 6 kr. 
bero icke på någon afsiktlig prisförändring, utan endast på tillfälliga fluktuationer i de utbakade 
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under särskilda månader. 

billigare. Priset ä kol afser sekunda kvalité; prima 50 öre dyrare. Variationerna i brödpriset 
brödens vikt. Eskilstuna: Potatispriset har varierat mellan 4 och 5 kr. pr hl. 



Anm. Jönköping: Färsk strömming förekommer icke: priset å gädda har under som-
vanligen s. k. svartbröd, livars pris under hela sommaren varit 16 öre pr kg. 

86 Lifsmedelspris under sommaren 
Tab. B. Högsta, lägsta och medelpris 



87 1903 å olika orter. 
under särskilda månader. 

maren varierat mellan 70 och 90 öre pr kg. Karlskrona . I stället för hårdt bröd användes 



Anm. Kristianstad: Uppgifter hafva erhållits endast för juni, och dessa så summariska 
handlare. Priset å svartbröd har varit 15 tire pr kg. Helsingborg: Priset å svartbröd liar 
betingat 30 ä 40 öre pr kg. 

88 Lifsmedelspris under sommaren 
Tab. B. Högsta, lägsta och medelpris 



att de icke ansetts böra upptagas. Malmö: Priset på ved afser sågad och huggen ved hos ved-
varierat mellan 15 orh 18 öre pr kg. Halmstad: Billigaste färska flak har varit kolja, som 

1903 å olika orter. 
under särskilda månader. 

89 



90 Lifsmedelspris under sommaren 
Tab. B. Högsta, lägsta och medelpris 

Anm. Göteborg: Billigaste under juni och juli ständigt förekommande färska fisk. 
därför afsedda raden har införts priset å gädda. Borås: Priset å kalfkött afser spädkalf. 



makrill har betingat 25 ä 53 öre pr kg. Venersborg: Strömming har icke förekommit; å den 
Kolja har kostat 40 ä 50 öre pr kg. 

1903 å olika orter. 91 
under särskilda månader. 



92 Lifsmedelspris under sommaren 
Tab. B. Högsta, lägsta och medelpris 

Anm. Karlstad: De inkomna prisuppgifterna äro tämligen fåtaliga: särskildt torde bröd-



prisen vara osäkra. Vesteräs: Uppgifter för augusti hafva ej kunnat erhållas. 

1903 å olika orter. 93 
under särskilda månader. 



94 Lifsmedelspris under sommaren 
Tab. B. Högsta, lägsta och medelpr is 

Anm. Domnarfvet: Uppgift för juni har ej kunnat erhållas. 



1903 å olika orter. 95 
under särskilda månader. 



Anm. Söderhamn: Prisen för björkved under juni och augusti afse sädan ved, blandad 
i det kringliggande sågverksdistriktet. Någon genomgående skillnad i prishöjd mellan staden och 
(affall från sågverken), som försålts till 1 2 , 6 0 å 13,30 kr. pr famn. 

96 Lifsmedelspris under sommaren 
Tab. B. Högsta, lägsta och medelpris 



97 1903 å olika orter. 
under särskilda månader. 

med annan löfvcd. Sundsvall: Uppgifterna utgöra medeltal mellan prisen i staden Sundsvall och 
distriktet förefinnes icke. — I stället för barrved användes i stor utsträckning s. k. plankved 



98 Lifsmedelspris under sommaren 
Tab. B. Högsta, lägsta och medelpris 



99 1903 å olika orter. 
under särskilda månader. 





Öfversikt 
öfver de registrerade sjukkassornas verksamhet i Sverige 

år 1900.1 

Fullständiga statistiska uppgifter rörande de registrerade sjuk
kassornas verksamhet föreligga för närvarande t. o. m. år 1900. 

Efterföljande öfversikt grundar sig på siffrorna i den nyligen 
af Kungl. Civildepartementet publicerade officiella redogörelsen för 
ifrågavarande kassors verksamhet under nyssnämnda år (»Registre
rade sjukkassors verksamhet år 1900») samt, till någon del, direkt 
på de från kassorna inkomna primäruppgifterna. 

Redogörelsen omfattar ett antal af 1,443 kassor,2 eller 171 flera 
än motsvarande redogörelse för närmast föregående år. 

Antalet medlemmar i samtliga kassor utgjorde vid 1900 års slut 
260,163, däraf 61,880 (d. v. s. 23-8 %, eller mer än en femtedel) kvinnor. 

De registrerade sjukkassorna hade att tillsammans uppvisa en 
icke obetydlig ökning i medlemsantal under redogörelseåret; af denna 
kommer en öfvervägande del på kassorna i landsorten, såsom af 
följande öfversikt framgår:3 

1 Den svenska sjukkasselagens bestämmelser meddelas i korthet å sid. 106—108 
här nedan. 

2 Bland dessa äro äfven medtagna 23 kassor, hvilka blifvit registrerade först 
under år 1901, men som likväl lämnat uppgifter för år 1900. Å andra sidan torde 
möjligen en eller annan under år 1900 registrerad sjukkassa hafva underlåtit att in
sända uppgifter och af denna anledning ej kunnat medtagas i redogörelsen. 

Enligt de till Statistiska Centralbyrån inkomna uppgifterna till Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes femårsberättelser, hvilka uppgifter emellertid knappast i före
liggande hänseende torde kunna göra anspråk på fullständighet, voro vid 1900 års slut 
inalles 1,901 sjukkassor i verksamhet; de registrerade sjukkassorna skulle följaktligen 
utgöra omkring 75 % af samtliga dylika kassor. 

3 Siffrorna vid årets början och slut afse samma under hela redogörelseåret i 
verksamhet varande kassor; noggranna siifror å medlemmarnes antal i samtliga registre
rade sjukkassor vid 1899 års slut kunna icke nppgifvas. 

Af redogörelsens 1,443 kassor hafva här, liksom i allmänhet i det följande, 42 
blifvit uteslutna; dessa kassor äro sådana, som börjat sin verksamhet under år 1900, 
eller hvilka på grund af ofullständiga uppgifter eller vissa undantagsförhållanden i 
flera afseenden icke kunna sammanställas med de öfriga. Till stadskassor, resp. lands
ortskassor, hafva i regel sådana räknats, hvilka registrerats hos magistrat, resp. Konun
gens Befallningshafvande. 
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I genomsnitt ägde hvarje sjukkassa under redogörelseåret 177 
medlemmar. Städernas kassor öfverträffade i detta afseende kas
sorna å landsbygden, i det a t t på hvar och en af de förra komma 
217, på hvar och en af de senare endast 140 medlemmar. 

De enskilda kassorna förete dock i många fall r ä t t stora af-
vikelser från nyss angifna genomsnittstal. En fördelning af sjuk
kassorna i vissa storleksgrupper ger sålunda vid handen följande: 

De registrerade sjukkassornas utbredning och anslutningen till 
desamma inom olika delar af riket framgå af nedan i tabell 1 
meddelade, för redogörelseårets slut gällande siffror.1 

Sammanlagda antalet medlemmar inom samtliga 1,443 kassor 
vid 1900 års slut motsvarade 5-i % af rikets hela folkmängd. 

I detta sammanhang torde de nedan i tabellerna 2 och 3 med
delade öfversikterna öfver de registrerade sjukkassornas grund
läggnings- och registrering sår kunna erbjuda något intresse såsom 
i vissa afseenden belysande för sjukkasse väsendets utveckling i 
vår t land. 

Af tabell 2 framgår sålunda, att nära halfva antalet af 
kassorna blifvit grundade sedan lagen om sjukkassor den 30 okt. 
1891 tillkom. De förmåner, särskildt rätten till s. k. förvaltnings-
Indrag af staten, som genom denna lag tilldelades registrerade sjuk
kassor, synas sålunda, naturligt nog, hafva väsentligen bidragit 
till sjukkasseväsendets utveckling. Dessa förmåner hafva senare 
vid olika tillfällen blifvit utvidgade genom nya bestämmelser, af 
hvilka den tidigaste och viktigaste tillkom år 1897. Det ligger 
nära till hands at t häri se en förklaring till det jämförelsevis 
stora antalet nytillkomna registrerade kassor under åren 1898 och 
1899, som tabell 3 utvisar, ehuru de under sagda år rådande goda 
tiderna nog jämväl därtil l vari t en anledning. 

1 Utom de förut nämnda 42 kassorna äro här ytterligare tvanne kassor ntesJutna, 
nämligen Nykterhetsvännernas allmänna sjukkassa, registrerad hos magistraten i Eskils
tuna, och Nykterhetsfolkets sjukkassa, registrerad hos magistraten i Oskarshamn, de 
båda sistnämnda af den anledning, att deras verksamhetsområden omfatta större-delen 
af hela riket på samma gång som deras medlemsantal äro exceptionellt stora, näm
ligen i den förra 17,217, däråt' 4,924 kvinnor, och i den senare 10,799, däraf 3,4f)0 
kvinnor. 



I de flesta kassor är äfven en maximiålåer för inträde fastställd, 
varierande mellan 40 och 60 år. Då ett betydande antal kassor 
räkna sin begynnelse från ganska sent datum, äro följaktligen åld
rarna öfver 60 år jämförelsevis fåtaligt representerade. Af män, 
särskildt inom arbetareklassen, i åldrarna 17—60 år torde därför 
en r ä t t ansenlig procent räkna medlemskap i någon sjukkassa. 

De från sjukkassorna afgifna uppgifterna lämna i de allra flesta 
fall fullständiga upplysningar angående medlemmarnas fördelning 
på 5-års åldersgrupper; emellertid hafva de hittills ej i detta af-
seende underkastats bearbetning. 

Beträffande medlemmarnas yrken innehålla uppgifterna däremot 
inga direkta upplysningar. Nedan meddelade tabell 4 har framgått 
af e t t försök at t afskilja kassor af mera homogen sammansättning 
i fråga om sina — till arbetareklassen hörande — medlemmars 
yrken. Dessa kassor äro sådana, som uppkommit genom samman
slutning af arbetare, hvilka antingen alla äro anställda hos en och 
samma arbetsgifvare eller också tillhöra ett och samma angifna 
fack. Primäruppgifterna från ifrågavarande kassor, hvilka likväl 
utgöra långt ifrån hela antalet sjukkassor med medlemmar ute
slutande tillhörande arbetareklassen, torde redan nu medgifva en 
statistisk bearbetning, vid hvilken en mer eller mindre detaljerad 
uppdelning af medlemmarna i bestämda yrkesfack låter sig göra, 
ehuru en sådan hittills icke förekommit. 

De i tabell 1 meddelade siffrorna äro endast a t t betrakta 
såsom approximativa, bland annat därför, a t t erforderlig hänsyn 
ej kunnat tagas därtill, a t t e t t större eller mindre antal medlemmar, 
såsom utan tvifvel är fallet, tillhöra mer än en sjukkassa, ej heller 
därtill, a t t sjukkassornas verksamhetsområden ofta sträcka sig ut-
öfver de administrativa områden de räknats tillhöra. 

En riktig föreställning om den anslutning sjukkasseväsendet 
vunnit kan vidare ej af dem erhållas, med mindre vederbörligt af-
seende fästes därvid, a t t i allmänhet endast vissa åldersklasser äro 
representerade bland kassornas medlemmar. I det stora flertalet 
kassor är sålunda inträde medgifvet endast för personer, som upp
nått en viss minimiålder. 

De något växlande bestämmelserna i detta fall framgå af föl
jande öfversikt: 
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Uppgifterna angifva i de flesta fall antalet och varaktigheten 
af sjukdomsfallen bland medlemmarna samt, i regel, äfven sjuk
domarnas ar t och påföljd. I dessa hänseenden meddelar den officiella 
redogörelsen endast antal sjukdomsfall och antal sjukdagar, för 
hvilka under året sjukhjälp utgått samt dessutom, i ett större antal 
fall, antalet sjuka personer. 

Inom förutnämnda 1,401 sjukkassor, från hvilka nöjaktiga upp
gifter inkommit, hafva sålunda under redogörelseåret inträffat 70,084 
sjukdomsfall, däraf 56,131 bland manliga och 13,953 bland kvinnliga 
medlemmar. 

Sjukhjälp har därvid lämnats för 1,424,654 sjukdagar, af hvilka 
1,096,577 komma på männen och 328,077 på kvinnorna. 

I sjukhjälp har utbetalts 1,667,793 kr. 77 öre. 
Inom de 827 kassor, hvilka lämnat uppgifter å antalet sjuka 

personer, utgjorde i medeltal under året männens antal 91,675 och 
kvinnornas 25,777; bland dessa insjuknade 22,349 män och 4,983 
kvinnor. 

Af de i redogörelsen meddelade siffrorna erhållas följande re
lativa medeltal: 

Understödsbeloppet i medeltal har utgjort per sjukdag 1 kr. 17 
öre samt per delägare 6 kr. 73 öre. 

Nyss anförda siffror skilja sig i allmänhet föga från vid före
gående tillfällen bekantgjorda. I ögonen fallande är dock den 
relativt låga sjukdomsfallsfrekvensen bland kvinnorna. Måhända 
torde förklaringen härti l l vara a t t finna däruti, a t t vederbörlig 
hänsyn här ej kunnat fästas därvid, att i åtskilliga kassors upp-



Kassornas sammanlagda vinst under året utgjorde 512,639 kr. 
15 Öre, eller 17-7 % af det totala inkomstbeloppet. 

Mot slutsummorna i kassornas gemensamma inkomst- och ut
giftskonto svara per medlem en totalinkomst af 11 kr. 44 öre, sam
manlagda utgifter till belopp af 9 kr. 43 öre, och följaktligen en 
vinst af 2 kr. 1 öre. Hvarje medlem erlade i genomsnitt i regel
bunden årsafgift 6 kr. 95 öre, i utdebiterade bidrag 1 kr. 85 öre; 
af utgifterna belöpte sig på hvarje enskild medlems andel den kon
tanta sjukhjälpen ti l l 6 kr. 73 öre, förvaltningskostnaderna till 85 
öre, samt »öfriga utgifter» ti l l 31 öre. 

De influtna räntorna uppgingo till något öfver 5 % af kassornas 
behållning vid 1899 års slut. 

Af de anförda siffrorna framgår, att statens förvaltningsbidrag, 
i sin helhet sedt, varit mer än tillfyllest för att täcka kassornas för
valtningskostnader. 

Af de registrerade sjukkassorna äro de flesta sjuk- ock begraf-
ningskassor, hvilka således jämväl lämna s. k. begrafningshjälp vid 
medlems död åt den aflidnes anhöriga, ofta äfven åt medlem vid 
kassan ej tillhörande makas eller makes död. 

Af förutnämnda 1,401 kassor hafva sålunda ett antal af 1,308 
lämnat begrafningshjälp, på grund af stadgarnas bestämmelser eller 
särskildt beslut, med tillsammans 312,284 kr. 4 öre, motsvarande en 
utgift per medlem af omkring 1 kr. 30 öre. 

I regel lämna sjukkassorna icke bidrag t i l l medicin och läkare
vård o. d. Under år 1900 har detta förekommit inom 325 af de 

gifter kvinnor upptagits såsom medlemmar, ehuru de ej varit be
rättigade ti l l sjukhjälp utan endast t i l l begrafningshjälp vid an
hörig medlems död. 

Beträffande dödligheten bland sjukkassornas medlemmar finnas 
i redogörelsen inga siffror meddelade. 

Samtliga registrerade sjukkassors inkomster och utgifter under 
redogörelseåret voro följande: 
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registrerade kassorna, hvilka härför utbetalt ett sammanlagdt belopp 
af 76,966 kr. 23 öre. Rä t t ofta, framför allt i fråga om arbetare
kassor, hafva utgifterna för läkarevård och. medicin åt kassans 
medlemmar helt och hållet eller delvis bestridts af utomstående, 
vanligen en arbetsgifvare, utan kassornas förmedling. 

I många fall mottaga kassorna tillfälliga eller årligen åter
kommande gåfvor och frivilliga bidrag till mer eller mindre afsevärda 
belopp af arbetsgifvare, kommuner etc. Bidrag af detta eller nyss 
förut nämnda slag hafva, så vi dt af uppgifterna framgår, under år 
1900 förekommit i fråga om 272 kassor, af hvilka 201 tillhöra de i 
tabell 4 upptagna. Storleken af dessa bidrag har dock ofta ej 
kunnat angifvas. 

Vid 1900 års slut förfogade de registrerade sjukkassorna till
sammans öfver följande tillgångar: 

Å andra sidan förefunnos skulder och oreglerade utgifter till ett 
sammanlagdt belopp af 52,981 kr. 25 öre, motsvarande 1,2 % af de 
sammanlagda tillgångarna. Den gemensamma behållningen utgjorde 
alltså 4,272,167 kr. 2 öre eller 98-8 % af tillgångarna. 

På hvarje kassa kommer sålunda i genomsnitt i tillgångar 2,997 
kr. 33 öre och i behållning 2,960 kr. 61 öre; vid 1899 års slut voro 
motsvarande siffror för i sistnämnda års redogörelse upptagna 1,272 
kassor resp. 2,838 kr. 54 öre och 2,749 kr. 62 öre. 

Fördelade på hvarje enskild medlem uppgå tillgångarna ti l l 16 
kr. 75 öre samt behållningen till 16 kr. 54 öre; motsvarande siffror 
för år 1899 låta sig ej med fall noggrannhet beräkna. 

Den svenska sjukknsselagen utfärdades den 30 okt. 1891. Dess 
hufvndsakliga bestämmelser äro i korthet följande. 

Ställning som registrerad sjukkassa kan förvärfvas af förening 
för inbördes sjukhjälp, som utöfvar sin verksamhet i enlighet med 
lagens föreskrifter, efter bestämda, af vederbörande registrerings
myndighet i alla delar godkända stadgar, och hvilken består af 
minst 25 medlemmar. 
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Registreringsmyndighet är å landsbygden Konungens Befall-
ningshafvande, i Stockholm öfverståthållareämbetet, samt i rikets 
öfriga städer magistraten. 

Registrerad sjukkassas medel må ej användas till andra ända
mål än understöd vid sjukdomsfall, samt därjämte, då stadgarna 
sådant medgifva, t i l l begrafningshjälp, så ock till bestridande af 
förvaltningskostnader samt bildande af för kassans ändamål nödiga 
fonder. 

Registrerad sjukkassas räkenskaper och styrelsens förvaltning 
skola årligen granskas af minst två å allmän sammankomst valda 
revisorer. 

Styrelse för registrerad sjukkassa åligger att årligen, inom tid 
som registreringsmyndigheten bestämmer, t i l l myndigheten lämna 
uppgifter, i enlighet med i kungl. kungörelsen den 15 juli 1892 
fastställdt formulär, angående kassans verksamhet under föregående 
kalenderår, äfvensom att insända ett exemplar i tryck eller afskrift 
af senaste revisionsberättelse för kassan samt uppgifva namn och 
adress å styrelsens ledamöter. Registreringsmyndighet äger rätt , 
om den så finner nödigt, at t låta å stället undersöka registrerad 
sjukkassas förvaltning. 

Registrerad sjukkassa kan förvärfva rättigheter och ikläda 
sig skyldigheter samt inför domstol och annan myndighet söka, 
kära och svara. 

Rät t till understöd från registrerad sjukkassa kan ej öfverlåtas 
eller tagas i mät för gäld. 

Staten har hittills årligen beviljat de registrerade sjukkassorna 
s. k. förvaltningsbidrag af statsmedel, hvilka vid olika tillfällen 
utgåt t efter något olika grunder. 

Från och med år 1900 hafva förvaltuingsbidragen tilldelats 
kassorna under följande i kungl. kungörelsen den 26 maj 1899 an-
gifna villkor: 

l:o) sjukkassan skall vara hos vederbörande myndighet regi
strerad i enlighet med lagen om sjukkassor; 

2:o) sjukkassan skall under föregående år hafva haft egna in
komster, uppgående till minst lika mycket som det begärda förvalt
ningsbidragets belopp, samt 

3:o) förvaltningsbidraget skall för år utgå i förhållande t i l l 
det antal afgiftspliktiga medlemmar, sjukkassan under näst före
gående år städse haft, 

med 1 kr. 50 öre för hvarje medlem t. o. m. 100; 
med .1 kr. för hvarje medlem därutöfver t. o. m. 300; 
med 50 öre för hvarje medlem därutöfver t. o. m. 2,600, samt 
med 25 öre för hvarje medlem därutöfver. 
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Till ansökan om förvaltningsbidrag — hvilken ställes till 
Konungens Befallningshafvande eller, i fråga om hos öfverståthållare-
ämbetet registrerade kassor, till Statskontoret — skall fogas af 
registreringsmyndigheten om kassans registrering utfärdadt bevis, 
innefattande jämväl de upplysningar, som erfordras för att bedöma, 
huruvida och till hvad belopp förvaltningsbidrag må beviljas. 

A. E. 



Tab. 1. Antal registrerade sjukkassor och medlemmar i städerna och å 
landsbygden inom de olika länen. 
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Tab. 3. De registrerade sjukkassornas registreringsår. 
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Tab. 4. Registrerade sjukkassor, hvilkas medlemmar äro arbetare, 
anställda hos en och samma arbetsgifvare eller 

tillhörande samma fack. 



Sjukkasseväsendet i Danmark. 

Danmarks sjukkasselag utfärdades den 12 april 1892 — således 
nästan samtidigt med den svenska. Vid denna tid voro redan ett 
stort antal sjukkassor i verksamhet, tillkomna på frivillighetens 
väg och fritt organiserade. 

Den danska sjukkasselagen är i många afseenden af mera in
gripande natur än den svenska. 

De sjukkassor, hvilka utöfva sin verksamhet i enlighet med 
den danska sjukkasselagen, kallas erkända sjukkassor. 

För at t kunna förvärfva och behålla ställning som erkänd sjuk
kassa måste kassan i regel hafva minst 50 medlemmar. Den måste 
vidare anknyta sig t i l l ett visst fack (handel, industri eller handt-
verk) eller till e t t lokalt begränsadt verksamhetsområde, helst kom
munen. 

Sjukkassa, som är afsedd för ett visst facks arbetare eller upp
rät tad för dettas mästare, gesäller eller lärlingar, skall inom sit t 
territoriella verksamhetsområde stå öppen för alla fackets arbetare 
inom vidkommande grupp, hvilka i öfrigt besitta de vanliga be
tingelserna för inträde i sjukkassa. 

Medlemmar i erkänd sjukkassa kunna endast följande vara: 
obemedlade arbetare, »husmän», handtverkare, >bestillingsm8end» i an
språkslösare aflöningsvillkor, samt andra med de nu nämnda i eko
nomiskt afseende likställda män och kvinnor. 

Inträde i erkänd sjukkassa medgifves ingen, som ej uppnått 
15 års ålder. 

Ingen kan samtidigt äga medlemsrätt i mera än en erkänd 
sjukkassa. 

Vid sjukdomsfall skall erkänd sjukkassa lämna fri läkare-
hjälp och sjukhusvård till såväl medlemmar som deras hemma
varande barn under 15 år, vidare ett dagligt kontant understöd å t 
medlemmarna, hvars belopp skall vara i stadgarna fastställdt och 
utgå i viss proportion till antingen den dagliga arbetsförtjänst, som 
kan anses såsom den genomsnittliga för kassans samtliga medlem
mar, eller till den enskilde medlemmens dagliga arbetsförtjänst. 
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Understödet får dock ej öfverstiga 2/3 af arbetsförtjänsten, ej heller 
understiga 40 öre per dag. 

Medlem i erkänd sjukkassa äger rä t t a t t vid sjukdomsfall åt
njuta penninghjälp i minst 13 veckor under loppet af 12 på hvar-
andra följande månader, såvida sjukdomen varar längre tid än 3 
dagar, samt annan sjukhjälp i sammanlagdt minst 60 veckor under 
3 på hvarandra följande räkenskapsår. Kassans understödsskyldig
het af det ena eller andra slaget inträder dock, utom vid sjukdom 
till följd af olycksfall, först sedan en tid af 6 veckor efter medlems 
inträde i kassan förflutit. 

Det danska inrikesministeriet utöfvar närmare kontroll öfver de 
erkända sjukkassornas verksamhet genom en sjukkasseinspektör, 
hvilken äger r ä t t a t t taga del af sjukkassornas bokföring, räken
skaper och verksamhet i öfrigt. Det tillkommer sjukkasseinspek
tören att i samband härmed tillse, a t t de erkända sjukkassorna ut-
öfva sin verksamhet i öfverensstämmelse med lagens föreskrifter, 
samt öfvervaka, a t t deras ekonomiska organisation och ställning är 
afvägd på ett för medlemmarna betryggande sätt. 

Det åligger vidare sjukkasseinspektören att föranstalta årliga 
möten med af sjukkassorna valda förtroendemän för dryftande af 
frågor, som beröra sjukkassornas gemensamma intressen eller äro 
ägnade att befordra likformighet och enhet inom sjukkasseväsendet 
i dess helhet. Sjukkasseinspektören har därjämte a t t tillhandagå 
sjukkassorna med erforderliga upplysningar och råd i organisatori
ska angelägenheter. 

I utbyte mot den jämförelsevis stränga kontroll, som förbehål
lits staten gentemot de erkända sjukkassorna, åtnjuta desamma ett 
ansenligt ärligt understöd ur statskassan.1 Det belopp, som häraf 
tilldelas hvarje enskild kassa, står i proportion ti l l dels kassans 
medlemsantal, dels storleken af medlemmarnas bidrag till densamma. 
Den del af beloppet, som är beroende af medlemsantalet, får dock 
ej öfverstiga 2 kr. per medlem, och den del, som är beroende af 
medlemmarnas bidrag, ej femtedelen af detta bidrag.2 

De erkända sjukkassorna skola hvarje år t i l l sjukkasseinspek
tören ingit'va bl. a. dels — för utfående af statsbidraget — en 
förteckning öfver medlemmarna, dels äfven årsberättelse angående 
sin verksamhet och tablå öfver sina räkenskaper. 

I motsats till hvad i Sverige hittills ägt rum, publiceras ej 
sjukkassornas direkta uppgifter, men väl har sjukkasseinspektören 
at t på grundvalen af dessa uppgifter upprätta och t i l l inrikesmini-

1 Understödets storlek, som i sjukkasselagen bestämdes till 500.000 kr., har se
dermera efter hand ökats, och uppgick för år 1902 till omkring 1,270,000 kr. 

2 Medlemmar af erkänd sjukkassa äro äfven i viss utsträckning berättigade att 
af kommunen åtnjuta fri skjuts för erhållande af läkarehjälp eller transport till sjukhus. 
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steriet afgifva årsberättelse öfver de erkända sjukkassornas verk
samhet. I denna publikation redogöres för de viktigaste allmänna 
dragen af kassornas verksamhet under redogörelseåret. Sålunda 
meddelas uppgifter om nytillkomna och upplösta kassor, om kas
sornas antal, storlek och utbredning, deras gruppering med afseende 
på medlemsantal, organisation m. m., storleken och arten af deras 
inkomster, utgifter, tillgångar och skulder; äfvenså meddelas beräk
nade siffror, hvilka angifva storleken af den enskilde medlemmens 
bidrag i genomsnitt af olika art eller åskådliggöra sjukkasse
väsendets utveckling i olika riktningar m. m. 

Trots de jämförelsevis snäfva gränser den danska sjukkasse
lagen fastställt för de enskilda sjukkassornas frihet, synes den dock 
genom medgifvande af lämpliga öfvergångsformer och genom sin 
märkbara afsikt a t t bereda de mindre bemedlade samhällsklasserna 
en effektiv hjälp vid sjukdomsfall i lagom utsträckning, hafva på 
ett lyckligt sätt påverkat sjukkasseväsendets utveckling; dess be
stämmelser hafva ock helt säkert väsentligt bidragit at t samtidigt åt 
detsamma gifva en ändamålsenlig prägel af likformighet och enhet. 

I det följande meddelas några siffror, afsedda a t t belysa dels, i 
någon mån, det danska sjukkasseväsendets utveckling under de se
naste åren, dels de erkända sjukkassornas verksamhet under år 1902. 
De anförda uppgifterna äro till största delen hämtade ur den dan
ske sjukkasseinspektörens berättelse för nämnda år, hvars hufvud-
sakligaste innehåll, till de delar som kunna erbjuda intresse för 
svenska läsare, de på samma gång äro afsedda a t t återgifva. 

Vid tiden för sjukkasselagens utfärdande torde ungefär 1,200 
sjukkassor hafva varit i verksamhet i Danmark. Vid 1897 års slut 
voro redan 806 sjukkassor med omkring 202,000 medlemmar (ung. 
9 % af befolkningen) erkända. Under de följande åren hafva de er
kända sjukkassorna till antal och omfattning utvecklat sig på 
följande sätt: 

De anförda siffrorna hänföra sig till slutet af respektive år. 
Vid 1902 års slut voro följaktligen 1,228 erkända sjukkassor i verksam
het i Danmark; 57 nya erkända sjukkassor hade under redogörelseåret 
tillkommit. Antalet medlemmar inom samtliga kassor uppgick 
vid årets slut till 367,553 (häraf män 50.3 % och kvinnor 49-7 %) — 
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oberäknadt medlemmarnas hemmavarande barn, hvilka enligt sjuk
kasselagen äga rä t t t i l l fri läkarevård och sjukhusvård. 

Af de utförliga uppgifterna rörande de erkända sjukkassornas 
utbredning i Danmark må här endast anföras följande siffror, an-
gifvande procenttalet landtkommuner med minst en erkänd sjuk
kassa under hvart och ett af de sedan sjukkasselagens tillkomst 
förflutna åren: 

Vid 1902 års slut ägde de erkända sjukkassorna i tillgångar — 
med afdrag af skulder — sammanlagdt 2,869,750 kr., motsvarande 
7 kr. 81 öre per medlem. Den ekonomiska utvecklingen under de 
föregående åren åskådliggöres af följande siffror: 

Kassornas inkomster och utgifter, fördelade på några viktigare 
hufvudrubriker. voro under år 1902 följande: 

De nyss meddelade tablåerna afse endast de 1,171 under hela 
redogörelseåret i verksamhet varande kassorna. De under året t i l l
komna kassorna hade inkomster t i l l ett sammanlagdt belopp af 
43,007 kr., och deras utgifter belöpte sig tillsammans ti l l 47,6(50 kr. 
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De viktigaste utgiftposterna utom sjukhjälpen, nämligen kost
naderna för läkarehjälp, medicin, sjukhusbehandling samt admini
stration, motsvara en utgift pr medlem i genomsnitt af resp. 3 kr. 
64 öre, 2 kr. 53 öre, 79 öre och 77 öre. 

I följande tablå äro sist anförda siffror — med undantag af 
den mot administrationskostnaderna svarande — sammanställda med 
de motsvarande för hvart och ett af de sedan sjukkasselagens till
komst förflutna åren: 

Till belysning af i hvad mån den enskilde sjukkassemedlemmen 
bidragit till understöd vid sjukdomsfall meddelas i redogörelsen det 
beräknade antalet sjukdagar per medlem i genomsnitt. 

Det genomsnittliga antalet sjukdagar befinnes hafva under år 
1902 varit 5-3 för manlig medlem och 4-s för kvinnlig medlem. 
Under hvart och ett af åren 1893—1901 voro motsvarande siffror 
följande: 

Under hela tioårsperioden 1893—1902 hafva de erkända sjuk
kassorna utbetalt i sjukhjälp till medlemmar inalles 8,168,892 kr. 
samt för läkarevård, medicin och sjukhusbehandling för medlem
marna och deras hemmavarande barn resp. 8,146,983 kr., 2,589,745 
kr. och 1,371,549 kr. 

Följande i 1902 års redogörelse meddelade sammanställning 
erbjuder ett visst intresse, ehuru de motsvarande beloppen icke stå 
i något verkligt samband med hvarandra:1 

1 De här vid respektive år anförda beloppen å statsbidragen äro de kassorna för 
ifrågavarande år tillerkända belopp, som först under påföljande år utanordnas och i 
dess räkenskaper komma till synes. 
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För utrönande af, i hvad mån antalet sjukdagar per medlem är 
beroende af den längsta tid under loppet af ett år, under hvilken 
en och samma medlem äger r ä t t t i l l sjukunderstöd af sin sjukkassa, 
har en jämförande undersökning verkställts å dels sådana kassor, 
som lämna sjukunderstöd åt samma medlem endast under den i la
gen påbjudna minimitiden af 13 veckor, dels sådana, hvilkas stadgar 
medgifva sjukhjälp under längre tid, vanligen 20 å 26 veckor. 
Därvid hafva följande resultat framgått: 

Af intresse äro de uppgifter, som lämnas rörande en i Danmark 
existerande »Aterförsäkringsförening för begrafningskassor»,1 hvil
ken började sin verksamhet den 1 jan. 1900. At t dess verksamhet 
är af förhållandena påkallad synes framgå af följande siffror, 
utvisande fortgången af den anslutning densamma vunnit: 

1 I)e erkända sjukkassorna kunna äfven samtidigt vara begrafnings-, invaliditets-
ellor åldenlomskassor, deras verksamhet af dylik art beröres ej af sjukkasselagen och 
niäste utöfvas utan samband i ekonomiskt afseende med deras verksamhet som sjukkassor 



1 Antalet af de i denna gruppering upptagna arbetsställen blir något högre än 
den angifna totalsumman af undersökta arbetsställen, beroende därpå att somliga af 
dem räknats till flera grupper, då olika lång arbetstid där förekommit för olika slags 
arbeterskor. 

Arbetstiden för kvinnliga arbetare i fabriker och 
därmed jämförliga anläggningar i Preussen. 

(Efter »Reichsarbeitsblatt».) 

Under år 1902 verkställde de preussiska yrkesinspektörerna, på 
särskildt uppdrag af rikskansleren, undersökningar öfver den dag
liga arbetstiden för de vid fabriker och därmed likställda anlägg
ningar sysselsatta arbeterskor i en ålder öfver 16 år. Undersökningen 
afsåg at t utreda, huruvida det vore lämpligt och möjligt dels a t t 
nedsätta den för sådana arbeterskor tillåtna dagliga arbetstiden 
från 11 ti l l 10 timmar, dels a t t förlänga den dem tillförsäkrade 
middagsrasten från 1 till 1 ½ timme, och dels a t t låta arbetet på 
helgdagsaftnar sluta tidigare än kl. ½ 5 e. m. 

Enligt hvad yrkesinspektörernas utredning gifver vid handen, 
sysselsattes år 1902 i Preussen sammanlagdt 388,824 arbeterskor vid 
21,719 arbetsställen. Bland dessa hade 4,528 arbetsställen (20'8 %) 
för 50,648 arbeterskor (13-1 %) en daglig arbetstid af 9 timmar eller 
därunder, 10,980 arbetsställen (50-5 %) för 187,953 arbeterskor (48-T %) 
en arbetstid af mer än 9 till och med 10 timmar samt 6,243 arbets
ställen (28-7 %) för 147,219 arbeterskor (38-2 %) en arbetstid af mer 
än 10 till och med 11 timmar.1 Vid ungefär 71-3 % af samtliga 
arbetsställen med omkring 61-8 % af alla arbeterskor uppgick sålunda 
den dagliga arbetstiden till högst 10 timmar. Öfver hufvud visade 
sig. a t t arbetstiden var längst i de östra och norra provinserna. 

Med stöd af dessa undersökningar samt under åberopande af 
hygieniska och sedliga skäl uttalade sig också de flesta yrkes-

Några siffror angående sjukdomsfallens frekvens och varaktighet 
bland de erkända sjukkassornas medlemmar meddela sjukkasseinspek
törens årsberättelser icke. Emellertid äro dessa årsberättelser helt 
visst hufvudsakligen afsedda a t t lämna redovisning rörande en un
der statens kontroll stående institution, ej a t t framlägga en allsidig 
statistik öfver sjukkassornas verksamhet och de erfarenheter, som 
genom densamma vunnits i olika riktningar. 

A. R. 
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inspektörerna för ett lagbestämmande af 10 timmars maximalarbets 
tid för vuxna arbeterskor. Samtliga betona dock, a t t en sådan 
lagstadgad förkortning vore tillrådlig endast under den förutsätt
ning, a t t samtidigt vissa öfvergångs- och undantagsbestämmelser 
blefve träffade. En del inspektörer framhålla särskildt, a t t säsong
yrkena skulle blifva lidande, därest inom desamma icke vid vissa 
tidpunkter finge användas öfvertidsarbete. Vidare anföras åtskilliga 
betänkligheter mot en förkortning af arbetstiden inom speciellt 
textilindustrien, där arbetstiden, enligt de insamlade uppgifterna, 
visade sig vara jämförelsevis längst och där egenartade förhållanden 
vore rådande. Man befarade för industrien ökade produktionskost
nader och t i l l följd häraf för arbetarne en motsvarande lönesänkning. 

Undersökningarna rörande middagsrastens längd gåfvo t i l l re
sultat, a t t den för 54-2 % af samtliga arbeterskor, sysselsatta vid 
58-3 % af alla arbetsställen, uppgick ti l l mer än 1 timme. Icke 
desto mindre uttala sig de flesta yrkesinspektörerna mot a t t genom 
lag bestämma middagsrasten till minst 1 ½ timme. En förlängning 
af middagsrasten skulle, enligt deras åsikt, i regel medföra såsom 
följd, a t t arbetet på aftonen slutade i samma mån senare. Detta 
vore en olägenhet, som fullt uppvägde vinsten af en längre rast 
på middagen, allra helst som denna rast vore af större värde endast 
för de arbeterskor, som kunde använda densamma till hvila i hem
met. De många däremot, som bodde på längre afstånd från arbets
stället, skulle härigenom nästan nödgas at t under ledigheten uppe
hålla sig på kaféer och dylika lokaler, hvilket icke ur någon syn
punkt vore önskvärdt. 

De flesta yrkesinspektörerna ställa sig likaledes afvisande mot 
tanken på att fastställa arbetstidens slut på helgdagsaftnar till 
en tidigare timme än kl. ½ 5. Vid många arbetsställen måste i 
alla händelser det egentliga arbetet upphöra redan tidigare i och 
för rengöring och underhåll af lokaler, maskiner o. d. Häri
genom vore tiden för eftermiddagsarbetet på sådana dagar så be
gränsad, a t t genom en ytterligare inskränkning af densamma efter
middagsdriften vid sådana arbetsställen skulle upphöra att vara 
ekonomiskt lönande. 



Arbetsförmedlingen i Stockholm. 
Förlidet år tillsattes, enligt Stockholms stadsfullmäktiges be

slut, en kommitté för verkställande af utredning i anledning af 
väckt fråga om inrättande af en kommunal arbetsförmedlingsanstalt 
i kufvudstaden. Uti sitt den 15 sistlidne juni afgifna betänkande 
har nämnda kommitté, bland annat, meddelat en vidlyftig öfversikt 
öfver den arbetsförmedlingsverksamhet, som för närvarande bedrif-
ves i Stockholm. Efter att hafva framhållit, hurusom oorganise
rad arbetsförmedling äger rum i form af omskådning, d. v. s. 
arbetarens regellösa sökande efter arbete, och annonsering i tidningar 
— vare sig speciella fackorgan eller de dagliga tidningarna1) — 
redogör kommittén för de olika slag af organiserad arbetsför
medling, som kunna särskiljas, och konstaterar, att densamma ut-
öfvas af 1) organisationer af yrkesutöfvaré (arbetsgivareorganisa
tioner, arbetareorganisationer och samverkande arbetsgifvare- och 
arbetareorganisationer), 2) föreningar med allmännyttigt syfte och 
3) yrkesmässiga platsanvisningsanstalier. Då denna del af kommit-
terades undersökning är af stort allmänt intresse, meddelas här, 
efter kommittébetänkandet, en närmare redogörelse för denna för
medlingsverksamhet. 

I. Organisationer af yrkesutöfvare. 

A. Arbetsgifvareorganisationer, 

som utöfva arbetsförmedlingaverksamhet äro endast helt få, nämligen 
Svenska sortimentsbokhandlareföreningen, Allmänna svenska boktryc
kareföreningen och Stockholms bokbinderiidkareförening, hvilka under 

1) I sistnämnda afseende har en verkställd undersökning gifvit vid handen, att 
under veckan den 30 mars—5 april innevarande år sådana annonser förekommit i 
Stockholms dagliga tidningar till ett sammanlagd t antal af 3,448, fördelade på föl
jande sätt: 

De för dessa annonser erlagda afgifterna hafva beräknats uppgå till minst 2,000 kro
nor, ocli har den sammanlagda kostnaden för dylik annonsering i Stockholms dagliga 
tidningar under året anslagits till minst 100,000 kronor. 
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de senaste åren i Stockholm helt eller delvis underhållit expeditio
ner, afsedda uteslutande eller t i l l någon del för arbetsanvisning, 
äfvensom Sveriges restauratörförening. Denna sistnämnda förening 
upprätthåller sedan åtskilliga år ett kontor, »Restauratörernas pla
ceringsbyrå», hvilken afser förmedling af allt slags arbete, men 
företrädesvis dock anställning inom restauratörfacket. Byråns verk
samhet bedrifves på samma sätt och. med samma afgifter som de 
affärsmässiga anstalterna af detta slag; verksamhetens omfattning 
framgår af följande siffror rörande antalet af under de senaste åren 
t i l lsatta platser: 

Häri ingår ett betydligt antal förmedlingar af tillfälligt arbete. 
Ungefär 2/3 af platserna uppgifvas hafva besatts med män. 

B. Arbetareorganisationer. 

Redan organisationen såsom sådan är härvid af betydelse, i det 
den vid möten o. d. sammanför arbetare från skilda arbetsställen 
och sålunda möjliggör utbyte af underrättelser. Då organisatio
nerna i regel sökt bereda sina medlemmar understöd i fall af ar
betslöshet och det därför ligger i deras direkta intresse a t t mot
arbeta denna, hafva de i allmänhet vidtagit vissa åtgärder at t för 
sina medlemmar underlätta sökandet efter arbete, t. ex. genom ut
arbetandet af adressförteckningar o. d. Åtskilliga organisationer 
af a r b e t s t a g a r e hafva emellertid därjämte anordnat en särskild ar
betsförmedlingsverksamhet för sina medlemmar. 

Sveriges kontoristförening har inom sin styrelse en särskild af-
delning för platsanskaffning, hvilken kostnadsfritt bereder plats för 
ungefär et t hundratal af föreningens medlemmar under hvarje år. 

Svenska bageriarbetareförbundet underhåller en byrå för bere
dande af lokal och anskaffande af arbete åt arbetslösa förbunds-
medlemmar. Byrån skötes af en särskildt aflönad föreståndare un
der inseende af en styrelse, bestående af o medlemmar, hvilka utses 
af förbundets afdelningar i Stockholm. Hvarje arbetssökande er-
lägger en inskrifningsafgift af 1 kr. samt dessutom kr. 1: 50 ä 2: 50 
vid erhållande af fast arbete och 50 öre vid erhållande af tillfällig 
anställning. Under år 1902 blefvo 239 af 364 anmälda arbetssö
kande fast anställda genom byråns försorg, medan tillfälligt arbete 
bereddes i 1,177 fall. 



Svenska järn- och metallarbetareförbundet har på hvarje plats, 
där afdelning af förbundet finnes, anordnat kostnadsfri platsanvis
ning i samband med utbetalningen af understöd för arbetslöshet. 
Af de 1,271, resp. 1,525 förbundsmedlemmar, som under åren 1901 och 
1902 å platsexpeditionen i Stockholm antecknat sig såsom arbets
lösa, anmäldes 658, resp. 1,015, hafva erhållit arbete, däraf dock 
endast 44, resp. 25, blifvit anställda direkt genom expeditionens 
förmedling. De öfriga torde i allmänhet hafva vid sitt sökande 
efter arbete haft god ledning af en genom förbundets försorg ut
arbetad adressförteckning öfver arbetsgifvare inom facket. 

Maskinistföreningens kontor förmedlar afgiftsfritt arbete åt exa
minerade maskinister, som tillhöra föreningen. Under år 1902 an
mäldes 126 lediga platser samt 130 arbetssökande, af hvilka 87 
erhöllo anställning, 82 i Stockholm och 5 annorstädes. 

Inom transportarbetarefacket, där på grund af arbetets ofta till
fälliga natur behofvet af ordnad arbetsförmedling är särskildt stort, 
hafva vederbörande fackföreningar sökt at t genom sina expeditions
förare tillämpa vissa bestämda regler för rekvisition af arbetskraft. 

Sockerbageriarbetarefackföreningarnas platsbyrå beredde under 
sitt första verksamhetsår, 1902, anställning å t 38 af de 79 arbets
sökande, som anmält sig. Afgiften för erhållen fast plats är här 
2 kr. 50 öre. 

Svenska typografförbundet har sedan år 1896 underhållit en i 
samband med förbundets expedition stående platsförmedlingsbyrå, 
som kostnadsfritt ombesörjer arbetsanvisning inom hela landet. Be
träffande byråns verksamhet förefinnas följande uppgifter: 

ARBETSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM. 1 2 3 
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Svenska arbetareförbundet har hittills genom sin expedition ut-
öfvat någon platsanvisningsverksamhet, men förbereder för närva
rande åtgärder för at t på ett mer effektivt sätt anordna densamma. 

C. Samverkande arbetsgifvare- och arbetareorganisat ioner . 

I Stockholm existerar ej inom något yrke en af vederbörande 
arbetsgifvare och arbetareorganisation gemensamt anordnad och 
ledd förmedlingsverksamhet. I några fall förefinnes emellertid en 
organiserad samverkan, i det att genom öfverenskommelse mellan 
organisationerna en form anordnats, under hvilken arbetsgifvarne 
använda sig utaf den af arbetareorganisationen upprättade och 
ledda anvisningsbyrån. Sålunda kan inom tryckeriyrket en medlem 
af allmänna svenska boktryckareföreningen genom dennas expedition 
vända sig till svenska typografförbundets expedition för a t t erhålla 
anvisning på lämpliga arbetare. 

Vidare har inom bageriyrket mellan resp. organisationer träffats 
det aftal, a t t enskild arbetsgifvare kan direkt från bageriarbetare
förbundets platsanskaffningsbyrå rekvirera behöflig arbetskraft mot 
erläggande till byrån af 50 öre ior hvarje sålunda anskaffad arbe
tare. Underhandlingar hafva äfven vari t å bane i syfte a t t utvidga 
samarbetet därhän, a t t arbetsgifvarne skulle deltaga i byråns un
derhåll i lika grad som arbetarne mot villkor a t t äfven erhålla del 
i ledningen af dess verksamhet. 

II. Föreningar med allmännyttigt syfte. 

Fredrika Bremer-förbundet anvisar fast eller tillfälligt arbete 
åt kvinnor, företrädesvis hushållerskor, guvernanter o. s. v. Såväl 
arbetsgifvare som arbetssökande betala dels vid anmälan 1 kr. och 
dels vid skedd platsförmedling 1 % af den med platsen förenade lön 
under första året, dock minst 2 kr. hvardera. Omfattningen af 
denna förbundets verksamhet under de senaste fem åren framgår af 
följande siffror: 



ARBETSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM. 125 

Kristliga föreningen af unga kvinnor utöfvar genom sin place
ringsbyrå en på liknande sätt anordnad anvisningsverksamhet för 
kvinnor. Vid anmälan erlägges en inskrifningsafgift af 50 öre för 
arbetsgifvare och 25 öre för arbetstagare; båda parterna betala vid 
träffad uppgörelse 1 % af den betingade lönen. Byråns verksamhet 
af ser företrädesvis tjänarinnor och uppvisar för åren 1898—1902 
följande resultat: 

Under inseende af Stockholms blåbandsföreningars centralkom
mitté står »Nykterhetsvännernas platsbyrå». Denna förmedlar allt 
slags arbete mot en afgift af 1 t i l l 5 kr. Byråns verksamhet är 
ganska betydande, såsom ock framgår af följande uppgifter: 

Genom 4 stycken adresskontor för arbeterskor, som underhållas 
af en för ändamålet särskildt stiftad förening, rekommenderas arbe
terskor till finare och gröfre arbete, såsom sömnad, tvätt , skurning, 
uppassning m. m. Under åren 1898—1902 hafva genom dessa adress
kontor beredts resp. 484, 846, 785, 668 och 1,227 arbetstillfällen. 

Föreningen för välgörenhetens ordnande har vid sidan af sin öf-
riga verksamhet dels sökt genom sin kommissionsafdelning anskaffa 
arbete åt arbetslösa män, kvinnor och barn och dels genom sin 
slöjdafdelning själf uppträdt såsom arbetsgifvare åt ett antal skräd
dare, sömmerskor och stickerskor. Beträffande denna föreningens 
arbetsförmedlingsverksamhet må följande uppgifter anföras: 
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Stockholms goodtemplares värme- och arbetsstuga, hvilken har 
till hufvuduppgift a t t bereda en tillflyktsort för stadens fattigaste 
manliga befolkning, bedrifver därjämte en omfattande arbetsförmed
lingsverksamhet, som företrädesvis afser tillfälliga renhållningsar-
beten af olika slag. 

Dylik verksamhet utöfvas äfven af frälsningsarmen, sjömans
hemmet, kristliga föreningen af unge män äfvensom ett flertal andra 
institutioner och organisationer med religiöst eller socialt syfte. Bland 
de enskilda personer, som af intresse för saken eller på grund af 
sin ställning tagit sig an sådana uppgifter, må särskildt nämnas 
majoren C. Axelsson, som under de senaste 15 åren kostnadsfritt 
beredt anställning åt c:a 3,000 man värfvadt manskap vid armén, 
som uttjänat sin kapitulationstid. 

Af ett speciellt intresse är, att sedan år 1898 förefinnes en s. k. 
civilanställningsliommission, af K. M:t förordnad och af staten un
derhållen, hvilken har till uppgift at t för värfvadt manskap inom 
fjärde arméfördelningen bereda civil anställning såsom betjänte vid 
vissa statens verk. 

III. Yrkesmässiga platsanvisningsanstalter. 

De personer, s. k. kommissionärer, som yrkesmässigt utöfva 
platsanvisning, äro, jämlikt kungl. kungörelsen den 28 november 
1884, underkastade en viss kontroll af konungens befallningshaf-
vande och äga skyldighet at t vid påfordran aflämna uppgifter om 
sin verksamhet. Beträffande omfattningen af densamma under tio
årsperioden 1893—1902 må anföras följande siffror, i hvilka erael-



ARBETSFÖRMEDLINGEN I STOCKHOLM. 127 

lertid äfven ingå uppgifter för t re i det föregående redan nämnda 
anvisningskontor, nämligen restauratörernas placeringsbyrå, krist
liga föreningens af unga kvinnor placeringsbyrå samt nykterhets-
vännernas platsbyrå. 

Kommissionsverksamheten i Stockholm åren 1893—1902. 

Antalet af såsom kommissionärer godkända personer har under 
den senaste tioårsperioden uppgått till i genomsnitt 65; för de båda 
senaste åren äro siffrorna dock lägre, och hade antalet kommissio
närer vid slutet af år 1902 nedgått till 49, bland hvilka blott 39 
begagnade sig af sin erhållna rättighet a t t bedrifva platsanvisning. 
Från denna sin verksamhet blefvo under resp. åren 1894, 1895 och 
1902 resp. 1, 2 och 2 kommissionärer skilda genom öfverståthållare-
ämbetets direkta ingripande, men äfven i åtskilliga andra fall torde 
myndigheternas kontroll hafva föranledt dylika affärers upphörande. 
Omsättningen bland kommissionärerna har också varit synnerligen 
stor, i det att i medeltal 14 årligen afgått och tillkommit. 

Kommissionskontoren förmedla i allmänhet fast anställning; de 
afgifter, som därvid erläggas, beräknas efter olika principer. Stun
dom lämnas genast vid själfva anmälningen af arbetsgifvare och 
arbetssökande en inskrifningsafgift af 25 öre till 1 kr. Härtil l 
kommer sedermera det egentliga förmedlingsarfvodet, som beräknas 
efter den tillsatta platsens beskaffenhet, vare sig efter viss taxa 
för särskilda slag af tjänster eller i procent af månads- eller års-
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lönen. Arfvode erlägges ofta af både arbetsgifvare och arbetsta
gare, af den senare vanligen med dubbelt så stor summa som af den 
förre. Några kontor upptaga äfven särskild afgift för annonsering 
o. d., men såsom regel torde få anses gälla, a t t någon betalning ej 
utkräfves, förrän förmedling verkligen ägt rum. 

Afgifterna blifva naturligtvis mycket varierande, men kunna 
för de arbetssökande beräknas till följande belopp: 

För tjänstefolk torde den genomsnittliga afgiften uppgå till 3 
kr., hvartill kommer det belopp, som erlägges af vederbörande ar
betsgifvare. Medelafgiften för samtliga genom kommissionskontoren 
förmedlade fasta anställningar torde uppgå till 4 å 5 kr. För till
fälligt arbete betalas 25 öre å 1 kr. 

Af ofvan anförda siffror framgår, a t t den yrkesmässiga förmed
lingsverksamheten i alldeles öfvervägande grad afser kvinnligt ar
bete, så at t för närvarande endast omkring 4,000 män årligen anlita 
densamma. Dessa sistnämnda synas uteslutande utgöras af tjänare 
eller statare och andra jordbruksarbetare. Däremot är det egentliga 
manliga yrkesarbetet inom industri och handtverk fullkomligt obe-
rördt af kontorens verksamhet. Förmedlingen af platser för kvin
nor uppvisar långt mer betydande siffror, men omfattar ej heller 
många grenar af arbete. Förutom tjänstefolk af olika slag är det 
nämligen endast uppasserskor på restauranter, ångbåtar o. d. samt 
butiks- och kontorspersonal, som i någon nämnvärd grad finnas re
presenterade, under det att inga andra kvinnliga yrkesarbetare än 
hemsömmerskor synas förekomma i nämnvärdt antal. 

Inom det egentliga yrkesarbetet är det sålunda endast bageri-
och typograffacken, som äga en organiserad arbetsförmedling af 
verklig betydelse. Därjämte påpekas dock, a t t sjötransportväsendet 
erbjuder en serie af medlare mellan arbetsgifvare och arbetstagare, 
nämligen sjömanshuset, sjömanshemmet, maskinistföreningen, stuf-
verifirmor och stufvarelag samt hamnarbetarefackföreningarnas sta
tistikförare. Af speciellt intresse är där särskildt sjömanshusinsti
tutionen, hvilken, anordnad under samverkan af stat och kommun, 
t i l l väsentlig del är afsedd för platsförmedlingsverksamhet. 

Med ledning af tillgängliga uppgifter beräknas, a t t af Stock
holms omkring 100,000 manliga och kvinnliga arbetare 33,000 un
der aret byta plats. Nästan alla dessa äro hänvisade till a t t per-
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sonligen och i allmänhet utan hjälp och ledning söka upp någon 
arbetsgifvare, som kan behöfva dem, liksom ock denne har att på 
sådan väg söka få lämplig arbetskraft. 

Behofvet af förmedling inom de öfriga hufvudgrupperna af ar
bete, nämligen inom handel och affärsväsen samt i personlig tjänst 
har, såsom förut nämnts, tillgodosetts dels genom de affärsmässiga 
kontoren och dels genom annonsering. Därmed äro dock förbundna 
afsevärda utgifter för vederbörande arbetstagare och arbetsgifvare, 
i det att kommissionskontoren årligen torde uppbära afgifter till 
ett belopp af omkring 60,000 kr. och annonskostnaderna i de dagliga 
tidningarna beräknades uppgå till minst 100,000 kr. Beträffande 
båda dessa vägar för arbetsförmedling påvisas ock, att de ingalunda 
motsvara äfven blygsamma fordringar. 

Kommitterade framhålla därför såsom resultat af undersöknin
gen, att arbetsförmedlingen i Stockholm för närvarande är otill
fredsställande och att inrättandet af en kommunal arbetsförmedlings
anstalt synes vara af behofvet påkalladt. 



Kristiania arbetsförmedlingsanstalt och dess verk
samhet under år 1902. 

År 1895 tillsatte »formandskabet» i Kristiania en kommitté för 
utredning af frågan om inrättandet af en »Arbeiderbörs» i staden. 
Kommitténs betänkande aflämnades i april 1896 och innehöll huf-
vudsakligen et t förslag om anordnande af en kommunal arbetsför
medlingsanstalt efter sydtyskt mönster. Det i enlighet med detta 
förslag inrättade »Kristiania Arbeidskontor» började sin verksamhet 
den 17 januari 1898, och hade denna sålunda vid 1902 års slut fort
gåt t under 5 år. Kontoret har härunder att uppvisa en oafbruten 
och kraftig utveckling, hvarom följande siffror bära vittne: 

För år 1902 meddelas utförliga, af tabeller och grafiska fram
ställningar belysta uppgifter i den af anstaltens föreståndare ut-
gifna årsredogörelsen. Af särskildt intresse är här skildringen af 
e x p e d i t i o n s s y s t e m e t , sådant det, efter flera olika utvecklingssta
dier, numera vid anstalten tillämpas. 

Liksom föregående år ställde kommunalstyrelsen äfven under 
vintern 1901—02 500 kronor till kontorets disposition för at t an
vändas såsom u n d e r s t ö d för a r b e t a r e s r e s a från Kristiania, an
tingen till arbetsställe eller till hemorten. Häraf utlämnades till 
63 personer lån ä 30 öre — 25 kr., uppgående sammanlagdt till 270 
kr. 20 öre. 

I 253 fall har anstalten begagnat sig af sin utaf arbetsdepar
tementet medgifna rä t t a t t utfärda legitimation åt personer, som 
erhållit arbete utom staden, för erhållande af 50 % p r i s n e d s ä t t -
n i n g å järnbanesträckor öfver 15 km. 

Kontorets egentliga d r i f t k o s t n a d e r under året belöpte sig till 
12,230 kr. 43 öre, hvartill komma ett resestipendium åt förestånda-
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ren m. m., hvarigenom hela utgiftssumman blir 12,628 kr. 24 öre. 
Då sammanlagdt 28,149 anmälningar, hvaraf 19,027 från arbetare 
och 9,122 från arbetsgifvare, blifvit expedierade, utgjorde sålunda 
kommunens omkostnad för hvarje sådan expedition 43 Öre (mot 53 öre 
år 1901). Fördelas däremot utgifterna på endast antalet verkligen 
förmedlade platser blir omkostnaden för hvarje sådan 1 kr. 44 öre 
(mot 1 kr. 68 öre år 1901) eller för hvarje därvid betjänad arbets
gifvare och arbetare 72 öre (mot 84 öre år 1901). 

Förmedlingsverksamhetens f ö r d e l n i n g öfver o l i k a m å n a d e r 
af år 1902 framgår af följande tabell: 

Klar t framträder här den betydliga skillnaden mellan somma
ren och vintern. Sommaren är i vårt klimat helt naturligt närings-
lifvets intensiva arbetstid, vintern är däremot i större eller mindre 
grad betecknad af stillastående på detta område. Här uppvisar fe
bruari den minsta förmedlingsverksamheten absolut taget, ehuruväl 
resultatet så tillvida varit mycket godt, a t t af 410 anmälda lediga 
platser ej mindre än 384 blifvit tillsatta. Vårmånaderna april och 
maj voro synnerligen lirliga ur förmedlingssynpunkt, men därjämte 
inträdde en kulmination älven under oktober. Denna månad företer 
till och med de allra högsta siffrorna, beroende företrädesvis pä om
sättningen bland tjänstefolk, delvis äfven bland grofarbetare af olika 
slag. 

Den å sid. 133 meddelade tabellen ger en närmare öfver-
blick öfver f ö r m e d l i n g s v e r k s a m h e t e n inom o l i k a y r k e s g r e -
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n a r . Då i kolumnerna för »arbetssökande» icke kunnat angifvas 
hela antalet ansökningar utan endast de olika individer, som under 
årets lopp vid kontoret sökt arbete, framträder här ej så skarpt 
den faktiskt mycket ogynnsamma proportionen mellan antalet af å 
ena sidan arbetssökande, å den andra sidan lediga och til lsatta 
platser. De förut meddelade slutsiffrorna för antalet arbetssökande 
äro emellertid för den manliga afdelningen förhållandevis rent af 
abnormt höga, så at t de ej tillåta något tvifvel om arbetsmarkna
dens tryckta läge. Endast för gruppen »grofarbetare» synas för
hållandena härutinnan hafva varit något bättre. 

Siffrorna för den kvinnliga afdelningen behärskas fullständigt 
af uppgifterna rörande »tjänstefolk». På detta område har efterfrå
gan på arbetskraft vari t större än tillgången; dock hafva de allra 
flesta lediga platser blifvit t i l lsatta. 

Klarast framgår arbetsmarknadens dåliga läge däraf, att bland 
samtliga 4,404 förmedlade anställningar för män endast 911 eller 
20-0 % (mot 38 % år 1901) afsågo fast plats. 

Hela antalet af de särskilda personer, som under året en eller 
flera gånger anmälde sig såsom arbetssökande, uppgick till 8,595, 
hvaraf 6,631 män och 1,964 kvinnor. Då inom den manliga afdel
ningen gjorts 12,990 olika ansökningar om arbete och inom den 
kvinnliga afdelningen 6,037, skulle sålunda hvar och en af männen 
hafva anmält sig öfverhufvud 2 gånger, hvarje kvinna 3 gånger. 
Om en likartad beräkning utföres med afseende å de ti l lsatta plat
serna, finner man, att på 100 särskilda kvinnor, som anlitat kon
toret, komma i genomsnitt 211 til lsatta platser, men på 100 män 
endast 67 platser. 

Med afseende å de tillsatta p l a t s e r n a s l o k a l a f ö r d e l n i n g 
må anföras, a t t af samtliga 8,449 platser 1,238, hvaraf 928 manliga 
och 310 kvinnliga, funnos utom Kristiania. Det jämförelsevis största 
antalet af dessa platser, nämligen 295 manliga och 43 kvinnliga 
tillhörde gruppen jordbruk m. m. 

Vid en undersökning af de anmälda personernas n a t i o n a l i t e t 
erhåller man följande resultat: 

Af svenskarne kommo 106 män på byggnadsindustrien, 104 voro 
grofarbetare i allmänhet, 43 tillhörde grupperna metall-, maskin-
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Verksamheten vid Kristiania arbetsförmedlingsanstalt 
under år 1902. 
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och skeppsbyggnadsindustri o. s. v.; bland kvinnorna utgjordes na
turligtvis det alldeles öfvervägande antalet, eller 170, af tjänstefolk, 
hvarförutom 24 tillhörde hotell-, kafé- och restaurantfacket. 

Med af seende på c i v i l s t å n d voro: 

De arbetssökandes fördelning efter å l d e r framgår af följande 
siffror: 

Anmärkas må, at t de yngre årsklasserna (intill 20 år) på den 
manliga afdelningen företrädesvis anträffas inom gruppen landttrans-
port och sålunda hufvudsakligen torde utgöras af springpojkar; bland 
kvinnorna tillhörde de ti l l alldeles öfvervägande del grupperna be
klädnadsarbetare, butiks- och lagerbiträden samt hotell-, kafé- och 
restaurantpersonal. 

Det vid kontoret använda registreringssättet har äfven medgif-
vit undersökningar om hela den tid af året, under hvilken de vid 
kontoret anmälda olika arbetssökande varit arbetslösa. Denna a r 
b e t s l ö s h e t fördelade sig på följande sätt: 

1 ögonen fallande är här skillnaden mellan män och kvinnor, i 
det a t t bland de förra mer än hälften varit arbetslösa under längre 
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tid än 2 veckor, under det att arbetslöshet af sådan varaktighet drab
bat ej fullt 1/4 af kvinnorna, öfver hufvud synas de anförda siffrorna 
för den manliga afdelningen synnerligen kraftigt vittna om arbets
marknadens dåliga läge. Beträffande kvinnor har redan förut an
märkts, att efterfrågan på arbetskraft öfverträffat tillgången, hvil-
ket naturligtvis föranledt att någon egentlig arbetslöshet här knap
past behöft ifrågakomma. I de flesta fall torde de kvinnor, hvilka 
förklarat sig hafva saknat arbete under någon tid, själfva under
låtit söka anställning. Det är ju också mycket vanligt att sär-
skildt kvinnliga tjänstehjon vid af gång från innehafd plats taga sig 
någon veckas eller månads ledighet. Så är däremot sällan förhål
landet bland männen, hvarför i detta fall arbetslöshet verkligen 
förutsätter brist på arbetstillfällen. 



Köpenhamns arbetsförmedlingsanstalt och dess 
verksamhet under år 1902. 

Pä förslag af en den 3 juli 1899 tillsatt kommitté beslöt Kö
penhamns kommunalrepresentation den 2 juli 1900 a t t i staden upp
rä t ta ett kommunalt arbetsförmedlingskontor. Detta började den 5 
jul i 1901 sin verksamhet, hvilken genast tog en så betydande om
fattning, a t t vid årets slut följande resultat hade ernåtts: 

Den af dessa uppgifter att döma hastiga utvecklingen har fort
satt under år 1902, och kommer i det följande en redogörelse at t 
lämnas för de bufvudsakliga momenten häri, i den mån den af an
stalten utgifna årsberättelsen sådant medgifver. 

Den vid kontoret anmälda tillgången och efterfrågan på arbete 
äfvensom kontorets därpå grundade f ö r m e d l i n g s v e r k s a m h e t un
de r å r e t s o l i k a m å n a d e r kan lättast öfverskådas i nedanstående 
öfversikt: 
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Vid bedömandet af dessa siffror bör naturligtvis ihågkommas, 
att anstalten så nyligen trädt i verksamhet och att sålunda skilj-
aktigheterna under årets lopp till någon del kunna bero på en un
der sådana förhållanden naturlig utveckling. Denna omständighet 
kan dock ej vara af någon större betydelse, enär anstalten, i olikhet 
med de motsvarande på flertalet andra platser, ej behöft småningom 
tillkämpa sig förtroende och anslutning i stark konkurrens med an
dra likartade företag, utan redan från början synes hafva vunnit en 
alldeles behärskande ställning inom sitt arbetsområde. Härom vittna 
ju de nyss anförda siffrorna, hvilka proportionsvis äro afsevärdt 
högre än dem, som kunna uppvisas af anstalter i städer af likartad 
storlek och absolut taget torde öfverträffas endast af 1902 års siffror 
för de kommunala kontoren i München, Wien och Budapest. 

Vid granskning af den här ofvan anförda tabellen faller genast 
i ögonen, att på den manliga afdelningen antalet arbetssökande 
varit så mycket större än på den kvinnliga, ej blott absolut taget 
utan framför allt i förhållande till antalet anmälda arbetsgifvare 
och tillsatta platser. Detta öfverflöd på manlig arbetskraft var 
störst i januari, då på 100 anmälda arbetsgifvare kommo ej färre 
än 684-8 arbetare. Sitt absoluta maximum nådde antalet manliga 
arbetssökande under maj månad med 2,394 anmälda, hvaremot de
cember har att uppvisa det lägsta talet eller 1,046. På den kvinn
liga afdelningen däremot har skillnaden mellan tillbud och efterfrå
gan på arbete i regel varit ganska obetydlig. Betraktar man an
staltens verksamhet i allmänhet, så befinnes den hafva nått sin höjd
punkt dels under vårmånaderna mars, april och maj, dels ock i sep
tember och oktober, hvilka sista månader uppvisa det högsta antalet 
tillsatta platser. 

De i anstaltens årsredogörelse förekommande tabeller medgifva 
endast beträffande de tillsatta platserna en fördelning under olika 
yrkesgrupper , hvarvid äfven i regel kan urskiljas, huruvida plat
serna afse t t arbete inom eller utom staden Köpenhamn. 
(Jfr tab. å sid. 138.) 

Verksamhetens föl-delning på vissa viktigare yrkesgrupper fram
går af följande öfversikt: 
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Tillsatta platser vid Köpenhamns arbetsförmedlingsanstalt 
under år 1902. 
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I ögonen fallande är här, huru de olika grenarne af manligt 
arbete äro jämförelsevis lika representerade, under det a t t af det 
kvinnliga yrkesarbetet endast beklädnadsbranschen i större utsträck
ning bejänats af kontoret. Icke mindre än 59-4 % af alla anvisade 
kvinnliga platser afsågo nämligen husligt arbete för tjänstefolk af 
olika slag. Bland dessa 5,929 platser ingå 3,118 anställningar för 
skurning, tvät t o. d. arbete, hvarför endast 2,811 egentliga tjäna
rinneplatser blifvit förmedlade. Tillägger man emellertid härtill 
äfven den kvinnliga hotell-, kafé- och restaurantpersonalen, så upp
går antalet af i husligt arbete anställda till 3,913 eller 39-2 % af 
samtliga anvisningar å den kvinnliga afdelningen. 

Påpekas må, a t t då under rubriken varuhandelspersonal på den 
manliga afdelningen upptagits icke färre än 1,475 anvisade platser, så 
beror detta höga tal därpå, a t t hit hänförts en mängd af lager- och pack
huskarlar, kuskar och andra arbetare, som anställts vid varuhandels
affärer af olika slag. I den anförda siffran ingå sålunda endast ett 
mindretal utbildade expediter o. d. inom facket. 

Med anledning af den ofta uttalade farhågan, att anstalten 
skulle för landtarbetarne underlätta anställning i Köpenhamn och 
därigenom i landsorten föröka bristen på arbetskraft, hafva förhål
landena i detta hänseende särskildt uppmärksammats. De härom i 
årsredogörelsen meddelade siffror hafva här ofvan i tabellen åter-
gifvits; de viktigaste resultaten af undersökningen torde klarare 
framgå af följande öfversikt. 

Anställda inom och utom Köpenhamn. 

Enligt denna öfversikt föreligger en afsevärd skillnad mellan 
de olika afdelningarna äfven därutinnan, att 17,4 °/o af alla platser 
för män, men endast 4.9 % af de kvinnliga platserna varit belägna 



Åldersgrupperingen visar sålunda en genomgående överensstäm
melse för de båda afdelningarna, med det enda undantaget at t på 
den manliga afdelningen ett större antal, tydligen springpojkar, till
hörde den yngsta åldersgruppen. Hälften af alla platser besattes 
med personer i åldern 20—30 år. 

I afsikt a t t förkorta väntetiden för de arbetssökande vid deras 
uppehåll i anstalten och för at t därunder förskaffa dem bildande 
sysselsättning har inrättats ett bibliotek, där böcker utlånas för läs
ning på stället. Från juni månad, då denna utlåning börjades, och 
till arets slut hafva där utlämnats 9,497 boklån. Därjämte insän
des regelbundet och utan ersättning till kontoret ett eller flera ex
emplar af de flesta tidningar i Köpenhamn och många från öfriga 
delar af landet. 
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utom staden. Såväl absolut som relativt taget betydlig var sär-
skildt anställningen af manliga jordbruksarbetare på landet, nämli
gen 896 platser af 1,187 eller 75'5 °/o. Af samtliga under året an
visade 19,348 platser afsågo 2,116 eller 10-9 °/o arbete utom Köpen
hamn. 

För at t underlätta sådan anställning utom staden för arbetare, 
som sakna medel till resekostnaderna, kunna dessa genom kontorets 
förmedling erhålla järnvägsbiljetter, hvilka sedan betalas af veder
börande arbetsgifvare. Under år 1902 rekvirerades emellertid endast 
270 biljetter, hvaraf framgår, att de flesta själfva kunde betala sin resa. 

Med hänsyn till sin å l d e r fördelade sig de genom anstaltens 
försorg anställda på följande sätt : 



Verksamheten vid Münchens kommunala arbets-
förmedlingsanstalt under år 1902. 

Den form af offentlig arbetsförmedling, som för närvarande sy
nes vinna allt större anslutning i de skandinaviska länderna, har fö
reträdesvis utbildats i södra Tyskland, där »Städtisches Arbeitsamt 
in Mtinchen», utgör dess främsta representant. Denna arbetsför
medlingsanstalt bar nämligen, allt sedan dess verksamhet den 1 no
vember 1895 tog sin början, gåt t i spetsen för utvecklingen af den 
kommunala förmedlingsverksamheten och för den skull tagits såsom 
mönster för de flesta dylika kommunala anstalter, som sedermera 
anordnats. Dess utmärkta anordningar och arbetssätt hafva också 
föranledt, a t t denna anstalt allt fortfarande liksom förut äfven till 
omfattningen af sin verksamhet torde vara den främsta i sitt slag. 
Oaktadt såväl yrkesmässigt drifna platsförmedlingsaffarer som ock 
allmännyttiga föreningar och yrkesidkareorganisationer af skilda 
slag bedrifva dylik rörelse i ganska stor utsträckning, kan nämligen 
den kommunala anstalten förete följande resultat af sitt arbete under 
de gångna åren. 

Anmärkas må, a t t dessa siffror äfven omfatta resultaten af den 
med det kommunala kontoret förbundna särskilda fackarbetsanvis-
ningsverksamheten. 

Såsom af de anförda uppgifterna framgår, har anstalten att 
uppvisa en jämn och stark utveckling intill år 1902, då en afsevärd 
tillbakagång gjort sig märkbar. Denna beror naturligtvis på de 
ogynnsamma affärskonjunkturerna och arbetsmarknadens däraf för
anledda tryckta läge. 
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Den ena handtverks- och industriföreningen efter den andra har 
anförtrott arbetsförmedlingen inom sitt fack åt den kommunala an
stalten, så att denna för närvarande ombesörjer e:a 60 % af all 
arbetsförmedling i Munchen. Af de under år 1902 i staden förmed
lade platser tillsattes nämligen: 

Verksamhetens fördelning på den manliga och kvinnliga afdel
ningen under året framgår af följande siffror: 

Häri ingår den ganska stora förmedlingsverksamhet, som afsåg 
a n s t ä l l n i n g u t o m s t aden , nämligen med 12,695 arbetssökande, 
10,489 lediga och 7,478 tillsatta platser. 

Föga resultat visar den gren af kontorets verksamhet, som har 
t i l l syfte at t anskaffa arbete åt v ä r n p l i k t i g e , som fullgjort sin 
militärtjänst, i det att endast 211 anmält sig såsom arbetssökande, 
bland hvilka 114 erhölio plats. 

Däremot företer förmedlingen för l ä r l i n g a r en betydande ut
veckling. På den manliga afdelningen anmäldes 1,355 sökande samt 
1,342 lediga lärlingsplatser, hvaraf 738 blefvo t i l lsat ta; för den 
kvinnliga afdelningen voro motsvarande tal resp. 137, 191 och 67. 

Sedan den 1 juni 1901 har anstalten rättighet a t t för arbetare, 
som genom dess försorg anställts utom staden, utfärda intyg, be
rättigande till n e d s a t t a b i l j e t t p r i s vid järnvägsresor. Under år 
1902 har härigenom för arbetssökande inbesparats en summa af om
kring 4,500 mark. Sådana intyg utfärdades ät 3,513 personer, bland 
hvilka 3,218, nämligen 2,601 män och 617 kvinnor, äfven använde 
sig af desamma. l i e s e f ö r s k o t t , varierande mellan 50 pfennig och 
25 mark, utlämnades i 172 fall till ett sammanlagdt belopp af 367 
mark. 

Anstaltens i n k o m s t e r och u t g i f t e r under år 1902 balanserade 
med ett belopp af 30,595 mark; bland inkomsterna märkes särskildt 
ett statsbidrag af 4,400 mark till bestridande af kostnaderna för 
kontorets verksamhet såsom centralanstalt för öfriga förmedlings
anstalter inom provinsen. 
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Verksamheten vid Helsingborgs och Köpenhamns arbets
förmedlingsanstalter 

under tredje kvartalet år 1903. 
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Verksamheten vid Göteborgs 
under tredje kvar-

1 Jfr häfte 1, s. 49, noten. 
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arbetsförmedlingsanstalt 1 

talet år 1903. 
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Verksamheten vid Kristiania 
under tredje kvar-

1 Jfr häfte T, s. 49, noten. 
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arbetsförmedlingsanstalt1 

talet år 1903. 
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Verksamheten vid offentliga arbets-
under tredje kvar-

(Efter »Reichs-

1 De i tabellen meddelade uppgifterna omfatta alla de mera betydande arbetsförmedlingsanstalter 
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förmedlingsanstalter1 i Tyskland 
talet år 1903. 
arbeitsblatt».) 

i Tyskland — c:a 600 — hvilka anordnats af kommuner eller organisationer af olika slag. 



Arbetsförhållandena å olika orter i riket. 
(Enligt ombudens rapporter.) 

I alla länder, hvarest en ordnad arbetsstatistik blifvit införd, 
har man kommit till insikt om, at t arbetsstatistiken för lösande af sin 
uppgift att klargöra ställningar och förhållanden på arbetsmarkna
den och inom arbetarevärlden icke bör vara enbart begränsad till 
den rent statistiska metoden, utan att densamma i så stor utsträck
ning som möjligt, t i l l belysande af de införskaflade sifferuppgifterna 
eller där sådana icke stå att erhålla, äfven bör betjäna sig af den 
beskrifvande metoden. Sedan arbetsstatistiken numera i vårt land 
erhållit en något fastare organisation och särskilda med ortsförhål
landena förtrogna ombud kunnat anställas å vissa platser i riket för 
a t t biträda vid det arbetsstatistiska arbetet, har det därför ansetts 
lämpligt att, såsom sker i öfriga länder, för den arbetsstatistiska 
tidskriften söka åstadkomma regelbundna beskrifvande öfversikter 
rörande ställningen på arbetsmarknaden. 

Denna uppgift, som först i den mån det arbetsstatistiska arbetet 
hunnit utvecklas och organiseras, kan lösas i större omfattning, har 
till en början måst begränsas till ett försök att genom ombudens 
medverkan bekomma vissa viktigare upplysningar. I den för ombu
den utfärdade instruktion har sålunda blifvit dem ålagdt att utöf-
ver de regelbundet återkommande statistiska uppgifter, de hafva att 
insamla och insända till den arbetsstatistiska afdelningen, införskaffa 
u p p g i f t e r a n g å e n d e s t ä l l n i n g e n å a r b e t s m a r k n a d e n och sär -
skildt rörande förändringar. med afseende å a r b e t s t i l l g å n g , a r 
b e t s l ö n och a r b e t s t i d inom olika näringsgrenar, därvid omfatt
ningen och beskaffenheten af inträffade förändringar böra redovisas 
så detaljeradt som möjligt. De uppgifter af ifrågavarande slag, som, 
under strängt kontrollerande af uppgifternas riktighet, af ombudet 
insamlats, skola af ombudet sammanföras i en Icvartalsrapport, som 
under den första månaden i hvarje efterföljande kvartal skall ingif-
vas till den arbetsstatistiska afdelningen. Det har dock i instruk
tionen blifvit uttryckligen förutsatt, at t dessa rapporter t i l l en bör
jan icke kunna blifva så omfattande, som önskvärdt vore, utan att 
i desamma endast skulle upptagas ett mindre antal viktigare med
delanden. 
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Från en del af ombuden hafva ännu icke ingått några dylika 
rapporter, och de första rapporter, som af andra ombud afgifvits, 
hafva naturligtvis varit af ganska växlande omfattning, innehåll 
och värde, hvilket j u ock varit a t t vänta, så länge ombuden icks 
hunnit blifva fullt förtrogna med alla dem förelagda uppgifter. 

För att dessa meddelanden om ställningen på arbetsmarknaden 
skola blifva fullt tillfredsställande, är det emellertid önskligt dels 
att desamma blifva i görligaste mån likformigt affattade för olika 
orter och yrken och dels a t t arbetsgifvare- och arbetareorganisatio
ner samt enskilda representativa arbetsgifvare och andra sakkunniga 
personer, allmänt intresseras för att afgifva erforderliga uppgifter. 
Det tillmötesgående, som hittills från såväl arbetsgifvares som ar
betares sida visats den arbetsstatistiska afdelningen vid dess arbe-
ten, torde ock vara en borgen för, att deras medverkan äfven i nu 
berörda afseende skall vara at t påräkna, särskildt som åstadkomman
det af dylika öfversikter öfver ställningen på arbetsmarknaden för 
dem själfva måste blifva af omedelbart intresse. För införskaffande 
af de önskade uppgifterna har därför utarbetats det å sid. 152 med
delade frågeformulär litt . I, hvilket är affattadt i hufvudsaklig öf-
verensstämmelse med det af »Kaiserl. Statistisches Amt» i Berlin 
för samma ändamål använda formulär, och kommer detsamma från 
och med ingången af år 1904 att, genom förmedling af platsombuden 
och i vissa fall direkt af afdelningen, i och för besvarande öfverläm-
nas till arbetsgifvare- och arbetareorganisationer samt ett antal 
större representativa arbetsgifvare å viktigare orter i riket. På 
grundvalen af det material, som på denna väg erhålles, hafva res
pektive ombud därefter att utarbeta sina kvartalsrapporter öfver ställ
ningen å arbetsmarknaden. I den mån vederbörande fackförbund, lokal-
afdelningar af sådana och fristående fackföreningar kunna befinnas 
villiga a t t därom afgifva uppgifter, skola särskilda formulär äfven 
upprättas och ställas till ombudens förfogande för införskaffande af 
regelbundna statistiska uppgifter om dels o r g a n i s a t i o n s v ä s e n d e t s 
utveckling och dels a r b e t s l ö s h e t inom olika yrken. 

I likhet med de meddelanden af motsvarande art, som regelbun
det sammanställas och offentliggöras i de officiella arbetsstatistiska 
tidskrifterna i utlandet, komma dessa rapporter angående ställningen 
å arbetsmarknaden och dylikt a t t införas i afdelningens »Meddelan
den» under en särskild rubrik med angifvande af meddelarens namn 
eller signatur. Ombuden hafva, som nämndt, sig uttryckligen ålagdt 
att kontrollera riktigheten af de meddelade uppgifterna, och för öf-
rigt torde det i Sverige liksom i andra länder kunna påräknas, a t t 
hvar och en, som åtager sig att afgifva uppgifter eller besvara spörs
mål till den officiella arbetsstatistiska tidskriften, känner det såsom 
en oafvislig plikt att endast lämna fullt korrekta meddelanden. 
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Frågeformulär I. Kungl. Kommerskollegii afdelning 
för arbetsstatistik. 

Uppgifter angående ställningen å arbetsmarknaden under 
månad år 19... afgifna den 19.... af 

Uppgifterna afse förhållandena inom (yrkesgren) 
i (stad, köping, län). 

OBS. Frågeformuläret torde i tillämpliga delar besvaras sä 
fullständigt ske kan samt därefter benäjet insändas till 
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Såsom i det föregående blifvit framhållet, kunna dessa medde
landen angående ställningen på arbetsmarknaden först under näst-
instundande år, sedan planen för uppgifternas insamlande blifvit 
fastställd samt ett tillräckligt antal sakkunniga korporationer ocb 
enskilda utlofvat sin medverkan, regelbundet inflyta samt till såväl 
innehåll som affattning blifva mera likartade. Som emellertid en 
del af de rapporter, som redan under innevarande år ingått från 
vissa ombud, äro af stort intresse, skall i det följande återgifvas et t 
u t d r a g af dessa medde landen . 

Uppsala. 

April—juni. Arbetslöshet torde icke på något arbetsområde 
hafvä varit rådande. — Förändringar i lönevillkoren hafva under 
kvartalet, såvidt upplysningar ståt t at t vinna, i nämnvärd omfatt
ning ägt rum endast inom två näringsgrenar, nämligen kakelindu
strien och metallmanufakturen. K a k e l i n d u s t r i e n bedrifves inom 
Uppsala med omnejd af fyra fabriker, vid hvilka arbetslönen för 
kakelformning och kakelugnssättning utgår efter ackordssystem i 
enlighet med prislistor, som å arbetarnes sida äro antagna af Upp
sala kakelarbetarefackförening samt gälla för år med viss uppsäg
ningstid. 1 prislistorna för kakelugnssättning, hvilkas grundpris 
beräknas vara något lägre än de i Stockholm gällande, har, räknadt 
från den 15 maj 1903, inträdt den förändring, a t t prisförhöjning be
träffande sättningspris för de af samtliga fabriker tillverkade enkla, 
släta ugnarna ägt rum med 25 öre pr skift, hvarjämte bestämts, att 
sockel, fris och sims — hittills räknade för tilihopa två skift — 
härefter räknas för tillhopa tre skift. För kakelformare och öfriga 
kakelarbetare har däremot ingen löneförändring under kvartalet in
trädt. — Vid stadens största metallvarnfabrik — med tillverkning 
hufvudsakligen af velocipeder och kirurgiska instrument — tilläm
pas sedan gammalt dels rent ackordssystem, dels rent timpennings
system. De af arbetsgifvaren fastställda priserna hafva gällt endast 
tills vidare, med förändringsrätt utan uppsägningstid. Under mars 
och april månader försiggick vid verkstaden en lönerörelse, hvilken 
resulterade i ett antal förändringar i prislistan, mestadels i riktning 
af löneförhöjning, undantagsvis äfven sänkning, hvarjämte listan 
numera har karaktär af en på helt år, räknadt från 1 april, ingån
gen öfverenskommelse med tre månaders uppsägning, mellan arbets
gifvaren å ena sidan, arbetarepersonalen som en helhet å andra sidan, 
gällande såväl ackords- som timpris. 
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Organisationsväsendet. En nybildad arbetarefackförening har 
under kvartalet tillkommit, nämligen å k e r i a r b e t a r e f a c k f ö r e n i n -
gen (drosk- och hyrkuskar). Därjämte har början gjorts till åter-
upplifvande af t r a a r b e t a r e f a c k f ö r e n i n g e n (byggnads- och mö
belsnickare); liknande försök att upplifva den flere gånger upprät
tade och åter afdomnade grofarbetarefackföreningen hafva misslyc
kats. E t t af Svenska arbetareförbundets afdelning på platsen gjordt 
försök a t t bilda sektion af träarbetare inom byggnadsfacket har äf-
venledes varit utan framgång. 

Beträffande m e d l e m s a n t a l e t hafva om nedanstående föreningar 
följande upplysningar inhämtats: 

Eskilstuna. 

April—juni. Tillgången på arbete har under kvartalet varit nor
mal och bar någon förbättring i konjunkturerna förmärkts, hvilket 
haft till följd, att arbetsstyrkorna vid en del verkstäder ökats. Inom 
j ä r n - och m e t a l l i n d u s t r i e n voro dock vid kvartalets utgång 21 
arbetare utan arbete, hvilket kan betraktas såsom ett stort antal vid 
denna årstid. — Strejker hafva under kvartalet ägt rum vid en t r ä -
föräd l ingsfabr ik (c:a 100 man, däraf 51 organiserade) och vid tvänne 
k a k e l f a b r i k e r , hvarjämte tre af stadens större industriella anlägg
ningar berördes af lockouten inom den mekaniska verkstadsindustrien. 
— Några förändringar i arbetstiden hafva icke kommit t i l l ombudets 
kännedom. — Inom j ä r n - och m e t a l l i n d u s t r i e n anses arbetsför
tjänsten i medeltal för till myndig ålder komna arbetare uppgå till 
20 kronor i veckan. Löneregleringar af större omfattning hafva un
der kvartalet ägt rum endast vid ett s t å l p r e s s n i n g s v e r k , där 
plåtslagarne (18 st.) erhållit någon löneförhöjning, samt vid en smi-
d e s f a b r i k , där genom skiljedom en reglering förekommit, därvid 
särskildt sliparne erhållit någon löneförhöjning och timpenningen 
ökades för verktygsarbetarne (5 st.). 

Enligt af ombudet inhämtade uppgifter äro aflöningsförhäl-
landcna på platsen följande: inom s k r ä d d e r i y r k e t : för lärlin-

N. A. 
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gar 100 ä 150 kronor för år jämte mat och husrum; lärlings
tiden är obligatoriskt tre år; för gesäller 800—1,000 kronor pr år, 
därvid dock är att märka, att flera olika aflöningssystem äro rådande. 
Under det att de flesta gesäller arbeta och erhålla aflöning pr styck, 
uppbära åter andra, som endast sysselsättas med reparationsarbete, 
aflöning pr dag eller pr vecka. Denna veckoaflöning är i afseende 
på storlek mycket varierande under olika årstider, i det den under 
den s. k. säsongen kan uppgå till 40 å 50 kronor, men andra tider 
nedsjunka ända till 10 kronor. — Inom skomaker iyrket finnas 
ej några bestämmelser angående lärlingstid. Nybörjare i yrket af-
lönas i allmänhet med 20 å 25 kronor pr år jämte mat och husrum, 
men stiger deras aflöning allt efter ökad färdighet till 2 å 3 kronor 
i veckan. En fullärd skomakeriarbetare erhåller 18 å 20 kronor pr 
vecka. Växlande tid- och stycklön. Konjunkturerna inom skoma
keriyrket uppgifvas vara dåliga. 

Norrköping. 

April—juni. Af i staden förefintliga arbetsgivareföreningar är 
text i l föreningen i Norrköping den förnämsta. Denna förening 
har, enligt § 1 af dess stadgar, »till ändamål dels att genom sam-
fälldt, enigt och humant uppträdande af arbetsgifvarne verka för 
bevarandet af ett godt förhållande mellan dem och arbetarne, söka 
förhindra, att detta stores genom öfvergrepp från någondera sidan, 
samt att bilägga möjligen uppkomna tvister mellan arbetsgifvare 
och arbetare, dels ock att på grundvalen af ömsesidig ansvarighet 
mellan föreningens medlemmar öfvertaga den arbetsgifvarne genom 
lagen angående ersättning för skada till följd af olycksfall i arbete 
den 5 juli 1901 ålagda ersättningsplikt, i hvad den afser olycksfall, 
som medför invaliditet eller döden.» Ur stadgarna kan vidare an
föras: att ingen firma må upptagas som medlem af föreningen, så 
länge firman har ouppgjorda tvister med sina arbetare; att vid för
eningens sammankomster, då frågor föreligga om beslutande af 
lockout, hvafjé firma med intill 50 fasta arbetare äger en röst samt 
dessutom en röst för hvarje nytt påbörjadt 50-tal fast anställda ar
betare (dock må ingen firma äga mera än 10 röster); att framställ
ningar från fackförening till någon föreningens medlem omedelbart 
skola till dess styrelse anmälas, för att denna medelst underhand
ling må träffa nöjaktig öfverenskommelse; att ingen föreningens med
lem får pä egen hand afsluta någon öfverenskommelse med fackföre
ning; att, då strejk utbryter hos någon af föreningens medlemmar, 
denne är skyldig att genast anmäla detta till styrelsen samt afgifva en 
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närmare redogörelse för förhållandet och en förteckning öfver samtliga 
strejkande arbetare, hvilken förteckning, så fort ske kan, af styrelsen 
tillställes alla föreningens medlemmar (och äro dessa förständigade at t 
icke hos sig anställa någon af de strejkande arbetarne, förrän 14 dagar 
förflutit efter strejkens slut); att det, äfven efter det en strejk ut
brutit, är styrelsens plikt a t t med all kraft söka genom underhand
ling uppnå en tillfredsställande lösning, samt att, därest detta icke 
lyckas under loppet af de första åt ta dagarna, allmän sammankomst 
skall utlysas för a t t bestämma, hvilka åtgärder böra vidtagas, där
vid dock minst 5/6 af de afgifna rösterna måste vara för lockout, för 
a t t sådan skall inträda (medlem, hos hvilken strejk pågår, må icke 
deltaga i omröstning om sådan fråga); att vid ordnande af förefal
lande stridigheter må iakttagas, att öfverenskommelse icke träffas, 
hvarigenom utom fackförening stående arbetare eller arbetare, som 
ej deltagit i strejk, får det mindre gynnsamt ställdt än de öfriga; 
att medlem af föreningen, som bryter mot förbudet at t anställa strej
kande arbetare eller uraktlåter a t t ställa sig beslut om lockout till 
efterrättelse, är skyldig utgifva skadestånd o. s. v. 

Öfriga a r b e t s g i v a r e f ö r e n i n g a r i Norrköping äro: bygg
mästareföreningen, målaremästareföreningen, plåtslagar ef öreningen 
och skomakareföreningen. 

Af arbetarefackföreningar i Norrköping funnos under kvartalet 
följande: 

a) t i l l a r b e t a r e k o m m u n e n h ö r a n d e : 

b) f rån a r b e t a r e k o m m u n e n s k i l d a : 

Sjuk- och begrafningskassor finnas i Norrköping till ett antal af 
30, däraf 24 äro inregistrerade. 

H. L. 
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Kalmar. 
April—juni. Tvenne arbetsgifvareföreningar finnas på platsen, 

nämligen skomakeriidkareföreningen och byggmästareför
eningen. Arbetarefackföreningarna voro under kvartalet 16 till an
talet och afsågo följande yrken: 

måleriarbetare . . 
mureriarbetare . . 
träarbetare . . . 
kakelngnsmakare . 
grofarbetare . . . 
tändsticksarbetare 
skomakeriarbetare 
skrädderiarbetare . 

järn- och metallarbetare . . 
bageriarbetare 
transportarbetare 
typografer 
bryggeriarbetare 
stenarbetare 
tapetserare och sadelmakare 
järnvägspereonal 

Under kvartalet hafva inga anmärkningsvärda händelser inträf
fat inom arbetsmarknaden; arbetstillgången har varit normal. För 
olika yrkesgrupper ställde sig arbetsförhållandena på följande sätt: 

Måleriarbetare: 
Timlön: för lärlingar 7—18, för gesäller 38. 
Daglig arbets t id: 10 timmar frän kl. 6 f. m.—6 e. m. (2 tim. måltidsrast). 

Mureriarbetare: 
Timlön: varierande mellan 20 och 43 öre. 
Daglig arbetst id: (lika med föregående). 

Träarbetare: 
Timlön: varierande mellan 25 och 35 öre. 
Daglig arbetst id: 11 timmar från kl. 6 f. m.—7 e. m. (2 tim. måltidsrast). 

Kakelugnsmakare: 
Veckolön: för gesäller 15 ä 30 kr; för andra arbetare 5—18 kr. 
Daglig arbets t id: (lika med föregående). 

Grofarbetare: 
Timlön: 20 å 25 Öre. 
Daglig arbetst id: 10 timmar från kl. 6 f. m.—6 e. m. (2 t. rast). 

Tändsticksarbetare: 
Timlön: för yngre 6—14 öre, för äldre 15—19 öre. 
Daglig arbets t id: 11 timmar från kl. 6 f. m.—7 e. m. (2 t. rast). 

Skomakeriarbetare: 
Veckolön: 10—15 kronor. 
Daglig arbets t id: 11 timmar från kl. 7 f. m.—8 e. m. (2 tim. rast). 
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Skrädderiarbetare: 
V e c k o l ö n : 12—20 kronor. 
D a g l i g a r b e t s t i d : lika med föregående. 

Järn- och metallarbetare: 
T i m l ö n : varierande mellan 10 och 35 öre. 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 timmar från kl. 6 f. m.—6 e. m. (2 t. rast). 

Bageriarbetare: 
V e c k o l ö n : för lärling 5—12 kronor, för gesäll 14—22 kronor. 
D a g l i g a r b e t s t i d : 11 timmar. 

Transportarbetare: 
T i m l ö n : 40 ä 50 öre. 

Typografer: 
V e c k o l ö n : varierande mellan 15 och 26 kronor. 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 timmar från kl. 7 f. m.—7 e. m. (2 t. rast). 

Bryggeriarbetare: 
V e c k o l ö n : varierande mellan 11 och 25 kronor. 
D a g l i g a r b e t s t i d : 11 timmar från kl . 6 f. m.—7 e. m. (2 t. rast). 

Stenarbetare: 
T i m l ö n : 2 3 - 3 5 öre. 
D a g l i g a r b e t s t i d : 11 timmar från kl. 6 f. m.—½ 7 e. m. (1 ½ t. rast). 

Järn vägsarbetare: 
T i m l ö n : 25—30 öre. 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 timmar från kl. 6 f. m.—6 e. m. (2 t. rast). 

Tapetserare och sadelmakare: 
V e c k o l ö n : varierande mellan 10 och 18 kronor. 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10Vs timmar från kl. 6 f. m.—6 e. m. (1 ½ t. rast). 

Juli—september. Några förändringar å arbetsmarknaden hafva 
icke förekommit. 

Hj. A. 

Karlskrona. 

April—juni. Tillgången på arbete har under kvartalet varit nor
mal. »Ingen, som kan och vill arbeta, har behöft vara utan arbets
förtjänst.» Inom den för länet viktiga s t e n i n d u s t r i e n förspörjes 
dock en viss osäkerhet. — F i s k a r e b e f o l k n i n g e n på öarna utanför 
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Karlskrona klagar öfver fiskens försvinnande, hvilket man här lik
som annorstädes är böjd tillskrifva »för mycket skjutande». Ett 
faktum är ock, att tillgången på sill börjat blifva synnerligen knapp. 
I slutet af juni betingade färsk sill i Karlskrona ett pris af kr. 
2,40 k 2,50 pr val, då priset under motsvarande årstid förut varit 
25 Öre, understundom t. o. m. endast 10 öre pr val. — I midten af 
maj träffades under hand godvillig öfverenskommelse mellan bygg
nadssnickare och byggmästare i Karlskrona om 3 öres förhöjning 
af förut gällande timlöner, så att dessa därefter för byggnadssnic
kare kommo att uppgå till 30, 33, 35 och 37 öre. En rörelse bland 
en del murer ia rbe ta re under maj månad för bekommande af högre 
timlön rönte icke understöd från fackföreningen och föranledde ej 
till någon ändring. Under en dag i juni strejkade handtlangarne 
vid ett byggnadsföretag i Karlskrona. Den 25 juni strejkade ett 
60-tal arbetare vid ett stenbuggeri i V. Rödeby (rörande dessa strej
ker se afdelningens »Meddelanden», sid, 70—71). I sammanhang här
med torde böra omnämnas, att icke mera än 25 °/o af stenarbetarne 
i Blekinge län, enligt hvad det uppgifves, tillhöra någon arbetare
organisation, i hvilket afseende helt andra förhållanden råda bland 
stenhuggeriarbetarne på västkusten. 

Yid kvartalets slut funnos i Karlskrona i arbetsgivareförenin
gar, nämligen bagare-, målare-, skomakare- och skräddaremästare-
föreningarna samt 18 arbetarefackföreningar 

inom följande yrken: 

bageriarbetare, 

bleck- och plåtslageriarbetare, 

bokbinderiarbetare, 

byggnadssnickeriarbetare, 

garfveriarbetare, 

grofarbetare, 

hattmakeriarbetare, 

järn- och metallarbetare, 

kakelarbetare. 

mnreriarbetare, 

måleriarbetare. 

möbelsnickeriarbetare. 

skomakeriarbetare. 

skorstensfejeriarbetare. 

skrädderiarbetare. 

tapetserarearbetare. 

tobaksarbetare. 

typografer. 

Juli—september. Ytterligare en arbetarefacl;förening har tillkom
mit i Karlskrona, nämligen bland charku te r ia rbe ta re . Inom 
s tenindust r ien hafva under kvartalet flera störande afbrott före
kommit. Den 1 juli nedlades ett stenhuggeri på Gunön invid Karls
hamn, hvarigenom c:a 120 man blefvo utan sysselsättning, af hvilka 
dock en mängd erhöllo anställning vid stenhuggerier i Norge, där 
man vid denna tid låg inne med stora beställningar från England. 
— Den 5 juli återupptogs arbetet i V. Rödeby, där strejk varit 
rådande i 11 dagar; den 1 aug. strejkade arbetarne, 64 man, hos en 
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stenhuggerifirma vid Stilleryd samt å Klafön (arbetet återupptogs 
efter 8 dagar, sedan arbetarnes fordran på löneförhöjning delvis blif-
vit beviljad) och samtliga stenhuggare (59 man) vid ett annat sten-
huggeri. — Inom öfriga yrkesgrenar hafva normala arbetsförhållan
den varit rådande, och hafva tillgången på arbete och tillgången på 
arbetskraft i allmänhet täckt hvarandra. — Nyt t löneaftal har blif-
vit ingånget mellan b o k b i n d e r i a r b e t a r e f a c k f ö r e n i n g e n och resp. 
arbetsgifvare at t gälla under 1 år från den 1 okt. 1903 med 3 må
naders uppsägningstid, och är löneaftalet af hufvudsakligen följande 
innehåll: l ä r o t i d : 5 år, räknad från fyllda 15 år; t i m l ö n : a) för lär
ling resp. 8 1/3, 10, 15, 20 och 25 öre, b) för arbetare under första 
utlärlingsåret 30 öre, för fullgod arbetare 33 1/3 öre; v e c k o a r b e t s t i d : 
60 timmar; ö f v e r t i d s p r o c e n t : 25 °/° förhöjning för de första 2 tim
marna, för allt öfrigt öfvertidsarbete 50 °/o. — En lönerörelse bland 
t u n n b i n d e r i a r b e t a r n e i Karlshamn har ledt till en förhöjning af 
gällande ackordspris med 12 °/o (arbetarne hade ursprungligen begärt 
15 °/o förhöjning). 

P . A. B. 

Helsingborg. 

April—juni. — Under kvartalet var arbetstiligången särdeles rik
lig pä grund af arets landtbruks- och industriutställning. Sålunda 
torde a r b e t a r e inom b y g g n a d s f a c k e n samt g r o f a r b e t a r e , till ett 
antal af 500 å 600 utöfver hvad som under normala förhållanden är 
fallet, hafva haft arbete å platsen. 

Genom underhandlingar mellan resp. fackföreningar i b y g g n a d s 
facken och Helsingborgs byggmästareförening hafva fastställts nya 
löneaftal at t gälla frän den 1 april 1903 till den 1 april 1906 samt 
därefter år efter år, såvida ej uppsägning sker tre månader före ut-
löpningstiden. Härigenom höjdes m u r a r n e s aflöning från 43 öre 
till 45 öre per timme, t r ä a r b e t a r n e s från 39 till 42 öre samt, efter 
den 1 april 1904, till 44 öre pr timme, och m u r e r i h a n d t l a n g a r n e s 
från 32 öre till 33 öre i timmen. Till arbetare inom någon af nämnda 
grupper, som drabbas af o l y c k s f a l l , utbetalar arbetsgifvare 1 krona 
per dag i sjukhjälp, räknadt från 4:de dagen efter olycksfallet. Un
derhandlingar fördes samtidigt om a c k o r d s p r i s l i s t a för m u r a r e , 
och för utarbetande af a c k o r d s p r i s l i s t a för t r ä a r b e t a r e utsagos 
3 personer af hvardera parten. (För de under kvartalet inträffade 
arbetskonflikter är redogjordt i föregående häfte af afdelningens »Med
delanden».) 
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En ny arbetsgivareförening har under kvartalet tillkommit, näm
ligen Nordväst ra Skånes Byggmästareförening. 

Juli—september. Någon nämnvärd förändring å arbetsmarkna
den har under kvartalet icke inträffat, med undantag däraf att de 
stora arbetskonflikterna inom den mekaniska verkstadsindustrien samt 
vid sko- och handskfabrikerna blefvo afslutade. — Någon arbetslös
het utöfver den vanliga har icke förekommit. Från den kringlig
gande landsbygden har nnder hela kvartalet rådt en liflig efterfrå
gan på arbetskraft till landtbrukets tjänst, till följd hvaraf arbets
lönerna för sådana arbetare något stigit. 

C. J. 

Halmstad. 

Arbetstid, arbetslön m. m. för arbetare inom olika yrkesgrenar i 
juli 1903. 

Bageriarbetare: 
Arbetst id per dygn ej öfverstigande 10 ½ timmar; 
Arbetslön: 

Bleck- och plåtslageriarbetare: 
Daglig arbets t id: 10 t., om lördagarna 8 t.; 
Arbetslön: för ntlärda 35, 40 och Tid stor brådska 45 öre pr timme; för lär

lingar: andra året 22 öre, tredje året 27 öre och fjärde året 30 öre i timmen. 

Bryggeriarbetare: 
Daglig arbets t id: 10 t. 
Arbetslön: 15 kr. i veckan; utkörarne ha därjämte en liten provision; sköljer-

skorna ha i allmänhet 7,50 i veckan. 

Hamn- och stufveriarbetare: 
Daglig arbets t id: 10 t. 
Arbetslön: 50 öre pr t. Vid öfvertidsarbete 75 öre pr t. Det mesta arbetet 

utföres doek på ackord, och blifver förtjänsten för arbetarne i så fall något större. 

Järn- och metallarbetare: 
Vid gjuterierna: 

Daglig arbets t id : 10 t. 
Arbetslön: 25—35 öre i 1; vid öfvertidsarbete 50 °o förhöjning. 
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Hos smidesmästare: 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 t. 
A r b e t s l ö n : 15—21 kr. i veckan; lärlingar 5—8 kr. 

Handskmakeriarbetare: 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 t. 
A r b e t s l ö n : 15—20 kr. i veckan. 

Bokbinderiarbetare: 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 t. 
A r b e t s l ö n : 17 ä 18 kr. i veckan; för lärlingar: första året 3,50 ä 4 kr.; sedan 

8—12 kr. i veckan. 

Mureriarbetare: 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 t. 
A r b e t s l ö n : 45 öre pr timme; handtlangare 28 öre. 

Måleriarbetare: 
D a g l i g a r b e t s t i d : 11 t. om sommaren, 6 a 8 t. om vintern. 
A r b e t s l ö n : 37—40 öre i timmen; lärlingar 5—10 kr. i veckan. 

Sadelmakeriarbetare : 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 t. 
A r b e t s l ö n : 15 kr. pr vecka; lärlingar 4—10 kr. 

Tapetserare: 
D a g l i g a r b e t s t i d ; 10 t. 
A r b e t s l ö n : 18 kr. pr vecka; lärlingar 4—10 kr. pr vecka. 

Skomakeriarbetare: 
Arbetet utföres nästan uteslutande på ackord, och förtjänsten uppgår i regel till 

12 ä 15 kr. i veckan; endast sådana arbetare, som användas till lappning och lagning, 
hafva fast aflöning: omkring 16 kr. i veckan. 

Skrädderiarbetare : 
Nästan uteslutande ackordsarbete. 

Då fast aflöning förekommer, betalas 18 kr. i veckan, och beräknas arbetsdagen 
i så fall till 12 t. 

Träarbetare: 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 t. 
A r b e t s l ö n : 35—38 öre i t. 
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Möbelsnickare: 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 t. 
A r b e t s l ö n : Arbetet utföres vanligen på ackord, och brakar förtjänsten uppgå 

t i l l 15, 16, 17, 18 å 20 kr. i veckan; lärlingarne betalag med 3—12 kr. i veckan. 

Transportarbetare: 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 t. 
A r b e t s l ö n : Bjälkarbetarne 28 öre i t., vid öfvertid 35 öre; propsarbetarne hafva 

ackord och förtjäna minst 3 kr. om dagen; öfvertidsarbete betalas med 50 öre i t. 

Typografer: 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 t. (på soml. ställen under juni, juli o. augusti endast9 t.) 

A r b e t s l ö n : Män: 21, 23, 25, 26 och 30 kr. i veckan; kvinnor 6, 8 ,10,12,14 kr. 
i veckan; lärpojkar 3—13,65 i veckan. 

I jul i 1903 funnos i Halmstad följande 4 arbetsgivareföreningar: 
murbyggmästareföreBingen, träbyggmästareföreningen, målaremästare-
föreningen och skomakeriidkareföreningen. Arbetarefackföreningarna 
voro till antalet 16, nämligen 
bageriarbetarefackföreningen, 

bleck- och plåtslageriarbetarefackföreningen, 

bryggeriarbetarefackföreningen, 

hamn- och stufveriarbetarefackföreningen, 

järnvägsmannaförbundets afdelning, 

järn- och metallarbetarefackföreningen, 

handskmakeriarbetarefackföreningen, 

murarefackföreningen, 

Därjämte finnas i Halmstads närhet: 
Söndrums stenhuggare- och transportarbetarefackförening, 

Guldbrandstorps stenhuggarefackförening. 

Juli—september. Under kvartalet har intet an märknings värdt 
inträffat å arbetsfältet. Arbetsbrist har ej varit rådande, utan har 
tvärtom bristen på arbetskraft varit tämligen kännbar inom somliga 
yrken (t. ex. murareyrket). — En ny fackförening har under kvar
talet bildats bland stenhuggeriarbetame i Vapnö socken invid Halmstad. 

K. V. P. 

mureriarbetsmäns fackförening, 

måleriarbetarefackföreningen, 

sadelmakeri- och tapetsörfackftfreningen, 

skomakeriarbetarefackföreningen, 

skrädderiarbetare fackföreningen, 

träarbetarefackfö renin gen, 

transportarbetarefackföreningen, 

svenska typografföreningens afdelning. 

Göteborg. 
Arbets- och löneförhållanden inom olika yrkesgrenar juli—september 1903. 

Bokbinderiarbetare: 
A r b e t s t i d : 57 timmar pr vecka. 
V e c k o f ö r t j ä n s t : För manliga arbetare 22 kr., för kvinnliga 12 kr. 
De kvinnliga arbetarna hafva erhållit en l ö n e f ö r h ö j n i n g af 2 kr. pr vecka. 
I facket äro sysselsatta cirka 250 arbetare, hvaraf en stor del äro yngre och 

minderåriga. Af de i facket sysselsatta arbetarne äro c:a 100 af de äldre organi
serade. Arbetstillgången jämn. 
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(Göteborg.) 
Bleck- och plåtslageriarbetare: 

A r b e t s t i d : 59 timmar per vecka. 
V e c k o f ö r t j ä n s t : kr. 23,60. 
I facket sysselsättas cirka 115 arbetare, hvaraf c:a 80 äro organiserade. 
Arbetstillgången har varit god. 

Bryggeriarbetare: 
A r b e t s t i d : 60 timmar per vecka. 
V e c k o f ö r t j ä n s t : För manliga arbetare 18 kr., för kvinnliga kr. 10,80. 
I facket äro sysselsatta cirka 750 arbetare, hvaraf c:a 300 äro organiserade. 
Vid fem bryggerier tillämpas ej prislistan, ntan betalas 14—15 kronor per vecka 

med 11—12 timmars arbetsdag. 

Brädgårdsarbetare: 
A r b e t s t i d : 67 timmar per vecka. 
V e c k o f ö r t j ä n s t : 18 kronor. 
I facket sysselsättas ungefär 225 arbetare, hvaraf 115 äro organiserade. 
Arbetstillgången under tiden december—april var dålig, under maj—nov. god. 

Arbetare vid sågverk och hyflerier: 
A r b e t s t i d : 56 Vi a 60 timmar, i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t : 12—18 kr. 
I facket sysselsättas omkring 1,050 arbetare, hvaraf c:a 370 äro organiserade. 
Arbetstillgången växlande vid olika arbetsställen. 

Snickerifabriksarbetare: 
A r b e t s t i d : 58, 60, å 62 V> timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t : 12—18 kr.; kan vid ackordsarbete ökas intill 30 kr. 
I facket sysselsättas omkring 875 arbetare, hvaraf ett jämförelsevis ringa antal 

äro organiserade. 
Arbetstillgången god. 

Pitpropsarbetare: 
A r b e t s t i d : 58 timmar per vecka. 
V e c k o f ö r t j ä n s t : 21 kr. 
Arbetarne ha erhållit 5 °,o l ö n e f ö r h ö j n i n g . 
I facket sysselsättas cirka 800 arb. sommartiden; af dessa äro 463 organiserade. 

Tunnbinderiarbetare: 
A r b e t s t i d : 60 timmar per vecka. 
V e c k o f ö r t j ä n s t : 24 kr. 
I yrket sysselsättas ett 30-tal arbetare, alla organiserade. 
Arbetstillgången god. 

Gasverksarbetare: 
A r b e t s t i d : 60 timmar i veckan. 
Vecko för t j ä n s t e n varierar mellan 15,00 och 24 kr. 
I facket sysselsättas cirka 200 arbetare ntom under sommaren, då antalet betyd

ligt reduceras; endast 25 äro organiserade. Under året har förekommit a r b e t s a f t a l 
med en del af arbetspersonalen med åtföljande premieutbetalning, belöpande sig till 
0,1 ° o af arbetsförtjänsten för Ar 1902. 

Emellan gasverket och en del af personalen finnas kontrakt. 
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(Göteborg.) 

Gips- och cementarbetare: 
A r b e t s t i d : 60 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n varierar mellan 18, 21 och högst 24 kr. 
I facket sysselsättas f. n. 38 arbetare, hvaraf 35 äro organiserade. 
Arbetstillgången under året har hittills varit god, men torde mot hösten aftaga. 

Gråstensarbetare: 
A r b e t s t i d : 60 timmar i veckan, dock mindre under den mörka årstiden. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n varierar mellan 20 och 24 kr. 
L ö n e f ö r h ö j n i n g har erhållits med 5 öre per timme. 
I facket sysselsättas cirka 150 arbetare, hvaraf 125 äro organiserade. 
Gråstensarbetarnes fackförening är en prodnktionsförening, som håller egna verk

tyg och åtager sig arbete utan mellanhänder. 

Kolbärare: 
A r b e t s t i d : 60 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n är omkring 20 kronor. 
I facket sysselsättas för närvarande c a 160 arbetare, hvilka alla äro organiserade. 
Begäran om löneförhöjning är inlämnad. 

Garfveriarbetare: 
A r b e t s t i d : 60 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n varierar mellan 14,50 och 22 kronor. 
I facket sysselsättas c:a 56 arbetare, hvaraf 12 äro organiserade. 
Arbetstillgången jämn. 

Margarinarbetare: 
A r b e t s t i d : 60 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t : För manliga arbetare kr. 15—18,(i0, för kvinnliga kr. 9 —11,30. 
I facket sysselsättas c:a 94 manliga och 22 kvinnliga arbetare, samtliga or

ganiserade. 
Arbetstillgången normal. 

Måleriarbetare: 
A r b e t s t i d : under tiden april—september 58 timmar, oktober—mars 40 timmar 

i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t : april—september 27 kronor, oktober—mars 16 kronor. 
I facket sysselsättas cirka 450 arbetare, hvaraf flertalet äro organiserade. 
Arbetet i aftagande. 

Statsbanornas maskinarbetare: 
A r b e t s t i d : 60 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n är från 10,80—23.40 kr.; på ackordsarbete förtjänas ytter

ligare c a 38 °,o. 
L ö n e f ö r h ö j n i n g har erhållits med 1—3 öre per timme för de lägst aflönade. 
I facket sysselsättas cirka 500 arbetare, hvaraf hälften äro organiserade. 

Pianoarbetare: 
A r b e t s t i d : 59 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n är i genomsnitt 28 kronor. 
I facket sysselsättas för närvarande 90 arbetare, hvaraf 70 äro organiserade. 
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(Göteborg.) 
Sjömän: 

A r b e t s t i d : minst 60 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n varierar mellan kr. 3: 75 och kr. 17:20 för sjömän och eldare. 
L ö n e s ä n k n i n g har under året skett. 
I facket äro mönstrade c:a 2,000 manliga, af dessa äro c:a 680 organiserade. 
Arbetstillgången ojämn. 

Väflagare: 
A r b e t s t i d : 60 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t : för manliga arbetare 25 kronor. 
L ö n e f ö r h ö j n i n g har skett under året med kr. 1:50 per vecka. 
I facket sysselsättas c:a 50 mani. arbetare, hvaraf 43 äro organiserade. 

Typografer: 
A r b e t s t i d : 56 timmar under 9 månader, 54 timmar under 3 månader. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n är i genomsnitt 25 kr. (för utlärd arbetare). 
M i n i m i l ö n är 21 kr. 
Kvinnliga arbetare äro likställda med manliga arbetare. 
I facket sysselsättas e:a 365 manliga och kvinnliga arbetare; af dessa äro 350 

organiserade. 

Järn- och metallarbetare: 
A r b e t s t i d : 60 timmar i veckan. 
Vecko för t j ä n s t e n är högst 17 kr. för manlig arbetare och 9 kr. för kvinnlig 

arbetare. 
I facket sysselsättas c:a 2,500 manliga och kvinnliga arbetare, hvaraf nngefär 

700 äro organiserade. 
Arbetstillgången normal. 

Modellsnickare: 
A r b e t s t i d : 60 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n varierar mellan 15 och 17. kronor. 
1 facket sysselsättas c:a 50 arbetare, hvaraf 37 äro organiserade. 
Arbetstillgången är god. 

Sandlossare: 
A r b e t s t i d c.a 72 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n varierar mellan 20 och 25 kr. 
) facket sysselsättas, stadens arbetare oberäknade. 12 män. hvilka alla äro orga

niserade. 
SamlloNsarne, som arbeta uteslutande pä ackord, äro sysselsatta c:a 8 ä 9 månader 

om året beroende pä väderleksförhållandena. 

Salt- och sodaarbetare: 
A r b e t s t i d : 60 timmar i veckan. 
V c eko f ö r t j ä n s t e n är 18 kronor. 
1 facket sysselsättas e:;i 28 manliga arbetare, hvaraf 24 äro organiserade. 
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(Göteborg.) 
Tegellossare: 

A r b e t s t i d : 3 ä 4 dagar i veckan. 

V e c k o f ö r t j ä n s t e n är 24 ä 30 kronor. 
I facket sysselsättas 25 manliga arbetare, hvaraf 17 äro organiserade. 
Tegellossarnes arbete varar cirka 7 månader om aret, beroende på väderlekiför-

hållandena, och då seglationen, till följd af ishinder npphör, slntar deras arbete. 

Textilarbetare: 

A r b e t s t i d : 57, 58, 59 ä 60 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t : för manliga arbetare 15—18 kr., för kvinnliga arbetare 7—10 

kr., för kvinnliga minderåriga 3:50—6 kr. 
Vid ackordsarbete uppgår veckoförtjänsten för manliga arbetare till 18—25 kr., 

för kvinnliga till 9—12 kr. 
Gardinväfvare ha ackord och förtjäna i genomsnitt 50 öre per timme samt arbeta 

7 å 10 timmar per dag. 
I facket sysselsättas omkring 2,950 manliga och kvinnliga arbetare, hvaraf c:a 

150 organiserade. 
Arbetstillgången har under året varit god. 

Skoarbetare: 

A r b e t s t i d : 60—72 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t : för manliga arbetare kr. 16 ä 18:50. 
I facket sysselsättas c:a 200 manliga och 30 kvinnliga arbetare, hvaraf c:a 100 

manliga äro organiserade. 

Tobaksarbetare: 

A r b e t s t i d e n är i regeln 55 timmar i veckan, men å en del fabriker endast 46 
-—50 timmar. 

V e c k o f ö r t j ä n s t : för manliga arbetare 8—25 kronor, för kvinnliga arbetare 5—22 
kronor. 

I facket sysselsättas för närvarande c:a 60 manliga och 290 kvinnliga arbetare, 
hvaraf c:a 80 äro organiserade. 

Stufveriarbetare: 

A r b e t s t i d : c:a 54 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t : 2 4 - 3 0 kronor. 
I facket sysselsättas c:a 1.200 arbetare, hvaraf ungefär 800 äro organiserade. 
Arbetstillgången är god. 
Arlietarne betalas efter timpenning och erhålla 40 öre i timmen från kl. 7 f. m.—6 

e. ni.: efter 6 e. m. är timpenningen 55 öre. 
Söndagsarbete betalas med 1 kr. i timmen. Natt- och söndagsarbete förekomma ofta. 

Byggnadsfacken: 
Arbetstillgången har under sommaren varit särdeles god. och till följd häraf hafva 

t. ex. träarlietarnes löner stigit betydligt. Någon ordnad tariff finnes dock icke inom 
detta fack, och arbetarnes organisation räknar blott ett fåtal af yrkets ganska stora 
numerär. 



168 ARBETSFÖRHÅLLANDENA Å OLIKA ORTER I RIKET. 

Tablå 

utvisande timlöner för gjutare (tillhörande fackförening) vid gjuterier 
i Göteborg med omnejd. 

Arbetarefackföreningar i Göteborg. Enligt tillgängliga uppgifter 
räknade 57 arbetarefackföreningar i Gröteborg följande antal med
lemmar: 
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Sjuk- och begrafningskassor funnos i Göteborg till ett antal af 
159, och utgjorde medlemsantalet i 146 af dessa, enligt af ombudet 
inhämtade upplysningar, inalles 12,774. 

J. K. 

Venersborg. 

Januari—juni. Inom samtliga i gäng varande industrier på plat
sen har under den första hälften af innevarande är jämn tillgång 
på arbete funnits, ehuru arbetsgifvarne förklarat, at t de, särskildt 
under de första fyra månaderna, måst lägga en stor del af tillverk
ningen på lager i brist på afsättning. — I aflöningsförhållandena 
hafva under halfåret inga afsevärda förändringar ägt rum. Under 
ar 1902 n e d s a t t e s alla aflöningar inom t ä n d s t i c k s i n d u s t r i e n 
med 10 °/o, hvilken nedsättning ännu fortfar. Större delen af arbe-
tarne inom denna bransch utgöres af minderåriga, som åtnjuta en 
aflöning af 6 ä 9 kronor i veckan. — Arbetsgivareorganisationer af 
lokal natur finnas icke i Venersborg. Innehafvaren af en mekanisk 
verkstad är medlem af Sveriges Verkstadsförening; stadens fem ba
gare tillhöra Sveriges bageriidkareförening, och ägarne af tvänne 
bryggerier tillhöra Sveriges bryggareförening. 
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Följande arbetarefackföreningar finnas: 

Utom tvänne registrerade sjuk- och begrafningskassor finnas pa 
platsen fyra större sådana, som icke äro registrerade. Af dessa sist
nämnda räknade vid årets början arbetareföreningens begrafnings-
kassa 205 medlemmar och arbetarnes vid tändsticksfabriken sjuk- och 
begrafningskassa 370 medlemmar. — Vid Trollhättan och Vargön 
hafva under halfåret inga förändringar i arbetsförhållandena ägt rum, 
och har arbetstillgången varit god. 

Juli—september. Samtliga industriella anläggningar hafva under 
kvartalet haft full sysselsättning, och sedan föregående rapports af-
gifvande har omsättningen varit liflig, så att de vid första halfårets 
slut inneliggande stora lagren slutsålts. Någon ökning eller minsk
ning af arbetareantalet har icke förekommit, och icke heller hafva 
några förändringar vidtagits i afseende å aflöningar och arbetstid. 
— Vid de i närheten af Venersborg och Trollhättan liggande t e g e l 
b r u k e n har efterfrågan ä tegel varit stor och priset varit 20 k 22 
kronor pr 1,000 tegel. — God tillgång på arbetare finnes inom alla 
områden med undantag af l a n d t b r u k e t , som fortfarande har svårt 
att erhålla nödig arbetskraft under den brådskande tiden. 

J. W. 

Borås. 

April—juni. Arbetsmarknaden har under kvartalet varit synner
ligen lugn. Tillgängen på arbetskraft har motsvarat behofvet, sa 
at t ingen behöft gä arbetslös och ingen saknat nödig arbetskraft. 
— Några löneförändringar eller underhandlingar om sådana hafva 
icke förekommit. Arbetslönerna äro mycket varierande. Inom sta
dens förnämsta industrigren, v ä f n a d s i n d u s t r i e n , förtjänar en van
lig arbetare 13—20 kr. i veckan; förmän, maskinister, väflagare och 
med dem jämställda 20—25 kronor i veckan; vuxna kvinnliga 10—-
18 kronor i veckan. — Arbetstiden är i regel 10 timmar dagligen, 
utom på lördagen, da den är begränsad till 6 å 8 timmar. 
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Inom a n d r a y r k e n varierar veckoförtjänsten för: 

Största delen af arbetarne tillhör fackföreningar, under det a t t 
fabriksarbetarne mestadels äro oorganiserade. — Borås mekaniska 
verkstad är sedan flera år tillbaka förklarad i blockad, men arbetet 
fortgår med icke fackföreningsmedlemmar. 

Vid ett möte i Borås i slutet af juni af ett femtiotal industri-
idkare beslöts att bilda en förening för Borås med omnejd med än
damål att understödja handel och industri; en interimsstyrelse utsågs 
med uppdrag a t t utarbeta förslag till stadgar och program. — En 
afdelning af föreningen »Egna hem» finnes på platsen, men synes 
röna ganska liten tillslutning. 

Juli—september. A arbetsmarknaden hafva under kvartalet inga 
rubbningar ägt rum. Vid en del fabriker inom t e x t i l i n d u s t r i e n 
har mot kvartalets slut mera arbete börjat utföras, så a t t äfven 
tidsarbete ifrågakommit. Däremot har arbetet inom m å l a r e - och 
m u r a r e f a c k e n något minskats. — Inflyttningen af arbetare från 
kringliggande landsbygd, som på höstarna brukat vara rä t t afsevärd, 
synes denna höst vara mindre, ett förhållande, som torde vara a t t 
tillskrifva årets ganska goda skörd i orten. 

D. H. 

Örebro. 

Maj—juni. Tillståndet på arbetsmarknaden har ej undergått 
någon väsentlig förändring. — Den strejk, med åtföljande blockad, 
som i april 1901 utbröt vid ett g j u t e r i i Örebro, har under maj 
månad innevarande år bilagts, sedan arbetarne fått sina anspråk — 
förhöjning af timlönen från 28 öre till 35 öre — beviljade. Lockou
ten hos möbelsnickarne, som förklarades under år 1902, har fortgått. 
Under våren vidtogos inom m u r a r e f a c k e t åtgärder för erhållande 
af en timlön af 50 öre och 10 timmars arbetsdag, mot dittills gäl
lande timlön af 38 öre under vintermånaderna och 45 öre under 
sommarmånaderna samt 11 timmars arbetsdag; äfven b y g g n a d s -
snickarne deltogo i denna rörelse. Arbetsgifvarne förklarade sig 
benägna medgifva timlönens fastställande till 45 öre året om. Någon 
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uppgörelse träffades emellertid icke, utan hafva arbetena fortgått 
efter oförändrad aflöning. 

Juli—september. Under kvartalet har tillståndet på arbetsmark
naden icke undergått någon väsentlig förändring. Lockouten inom 
m ö b e l s n i c k a r e y r k e t har fortfarit, och hafva de flesta arbetsgif-
vare inom facket börjat tillverkningen med nya arbetskrafter. Un
der augusti månad inträffade en lönerörelse inom t a p e t s e r a r e f a c -
ke t , i det arbetarne fordrade 10 °/o förhöjning på såväl timpenning 
som ackordsarbete; den af arbetarne framlagda nya prislistan god
kändes af alla tapetserare men icke af möbelsnickarne. 

Arbetarefackföreningar. Under september månad bildades en af-
delning af S v . b l e c k - o c h p l å t s l a g a r e f ö r b u n d e t . Följande fack
organisationer finnas för närvarande på platsen: 

t i l l a r b e t a r e k o m m u n e n h ö r a n d e : 

f r ån a r b e t a r e k o m m u n e n s k i l d a : 

hvarjämte en del bryggeriarbetare tillhöra Sv. arbetareförbundet. 
1 ofvanstående uppgifter äro icke medtagna sådana organiserade arbetare, som icke 

inbetalt stadgade afgifter och följaktligen icke erhålla resp. föreningars understöd vid 
eventuell strejk och lockout. 

Bland oorganiserade arbetare märkas: 

M. K. 
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Vesterås.l 

April—juni. Någon arbetsbrist har icke förefunnits. Till följd 
af stora byggnadsföretag komma att för en längre tid finnas goda 
tillfällen till arbetsförtjänst för grofarbetare och en del yrkesarbe
tare. De nu gällande arbetslönerna anses såsom höga och utgöra: 
för vanliga grofarbetare 23 ä 25 Öre, för timmermän och snickare 
30 å 35 öre, för verkstadsarbetare efter ålder och duglighet varie
rande mellan 20 och 40 öre, för målare och, murare 50 å 60 öre, allt 
per timme; för typografer, bagare m. fl. efter gällande tariffer. 

Arbetsgivareorganisationer af lokal natur finnas icke. Bleck-
och plåtslagaremästare samt målaremästarne och tryckeriägarne till
höra sina resp. centralorganisationer. 

Arbetarefackföreningar finnas till ett antal af 15, och omfatta: 
järn- och metallarbetare, gjuteriarbetare, skrädderiarbetare, skoma-
keriarbetare, bleck- och plåtslageriarbetare, måleriarbetare, typo
grafer, tobaksarbetare, kakelugnsmakare, byggnadssnickare och tim
mermän, bageriarbetare, snickare och timmermän å verkstäderna, 
murare, bryggeriarbetare och sockerbageriarbetare. Samtliga dessa 
föreningar äro anslutna till Vesterås arbetarekommun, utom kakel-
ugnsmakarnes, typografernas och tobaksarbetarnes fackföreningar. 

R. H. 

Falun. 
April—juni. Någon lokal arbetsgivareförening förefinnes icke. 

Vagn- och maskinfabriksaktiebolaget tillhör Sveriges verkstadsför
ening. 

Arbetarefackföreningarna å platsen voro följande 7: 
j ä r n - och m e t a l l a r b e t a r e f a c k f ö r e n i n g e n med 216 medlemmar; 

dessa hafva 10 timmars arbetsdag med timpenning varierande mellan 26 och 47 öre: 
b e r g v e r k s a r b e t a r e f a c k f ö r e n i n g e n med 84 medlemmar; arbetstiden är indelad 

i s. k. skift, med 8 timmars arbetstid och 8 timmars fritid; medelförtjänsten utgör kr. 
2.50 per dag: 

m ö b e l s n i c k a r e f a c k f ö r e n i n g e n med 15 medlemmar; 10 timmars arbetsdag, 
medeltimpenning 33 öre: 

m a s k i n s n i c k a r e f a c k f ö r c n i n g c n med 20 medlemmar; 10 timmars arbetsdag, 
niedeltimpenning 35 öre: 

m å l e r i a r b e t a r e f a c k f ö r e n i n g e n med 20 medlemmar; 10 timmars arbetsdag, 
medeltimpenning 40 öre: 

s k o a r b e t a r e f a c k f ö r e n i n g e n med 15 medlemmar; arbetstid obestämd: medel för
tjänst kr. 2,50 per dag: 

s k r ä d d e r i a r b e t a r e f a c k f ö r e n i n g e n med 10 medlemmar; arbetstid obestämd, 
ackordsarbete. 

1 Rapporten afgifven af förutvarande ombudet, länsagronomen R. Hahr. 
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S t a d e n sysselsatte under kvartalet 92 a r b e t a r e ; dessa hafva 
10 timmars arbetsdag de fem första dagarna i veckan samt 9 t. 
på lördagen; medeltimpenningen för grofarbetare 23 öre, för 12 trä
arbetare 31 öre och för 5 mureriarbetare 42 öre. 

Någon lönesänkning eller löneförbättring har icke inom något 
fack förekommit under innevarande år; ej heller har arbetslöshet 
varit rådande. 

Domnarfvet. Någon löneförhöjning, lönesänkning eller arbets
löshet har icke under året inträffat. 

Juli—september. Under augusti har en grof a r b e t a r e f a c k f ö r e 
n i n g bildats i Falun med 76 medlemmar; arbetstiden för 56 af 
dessa är 8 timmar och för de 20 återstående 10 timmar dagligen; 
arbetsförtjänsten utgör för de förra kr. 2,75 och för de senare 3 kr.pr dag. 

Avesta. Tvänne fackföreningar äro här bildade, nämligen Ave
s t a t r ä a r b e t a r e f f . med 14 medlemmar (hvilkas arbetstid i allmän
het utgör 9 Vä t. dagl.; timlönen är för maskinarbetarne 20—25 öre 
och för snickare 28 öre), och Månsbo kem. t ekn . a rbe t a r e f f . med 
c:a 100 medlemmar. — I medio af sistl. okt. voro 15 å 20 arbetare 
utan arbete till följd af den s k. Månsbostreiken. 

A. B. 

Gefle. 

April— juni. (Rörande den långvariga arbetslconfWkten bland kol-
ocb stufveriarbetare, som utbröt i början af april, har lämnats en 
vidlyftig redogörelse, hvilken i sammandrag kommer at t återgifvas 
i afdelningens årsredogörelse för arbetskonflikter i riket under år 1903.) 

Arbetarefachföreningarna i Gefle hade vid kvartalets början 
1,359 medlemmar, fördelade på följande sätt: 

K. A. 
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Söderhamn. 
April—september. Några viktigare händelser på arbetsmarknaden 

hafva icke försports. Högsta arbetsförtjänsten anses h a m n a r b e t a r e 
och s t u f v a r e ombord på fartyg erhålla. Anmärkningsvärdt är, a t t 
äfven unga kvinnl. arbetare anlitas till dylikt arbete (att lasta »split-
ved») äfvensom till arbete i brädgårdarna. C. J. W. 

Sundsvall. 
Arbets- och löneförhållanden inom olika yrkesgrenar under april—juni 1903. 

Boktryckeriarbetare. 
V e c k o l ö n : för utlärda sättare och tryckare 20 a 24, för lärlingar resp. 6, 8, 

12 och 18 kr. under de särskilda läroåren (alla löner fastställda i tariffen). Vid tid
ningssättning varierar arbetsförtjänsten mellan 30 ä 40 kr. i veckan. Yrket omfattar 
c:a 50 arbetare, tillhörande Sv. Typografförbundet. 

Stufreriarbetare: 
T i m p e n n i n g : för hjälpstufvaro (förmän) 50 ä 55 öre, för vanliga stufveriarbe-

tare 35 ä 45 öre. -— Facket omfattar under vanliga förhållanden 600 ä 800 man, men 
kan stundom sysselsätta 1,000. Arbetet består i lastning (gtufning) i hela sågverks
distriktet. — Under åren 1897—1902 existerade en s t u f v e r i a r b e t a r e f a c k f ö r e n i n g , 
som uppehöll en prislista, upptagande från 50 till 60 öres timpenning. Föreningen upp
löstes 1902, hvarefter lönerna för de flesta sjönko till 35 ä 45 Öre. — På våren 1902 
konstituerades ett kooperativt företag »föreningen Fram> bland arbetarne för direkt öf-
vertagande af arbetet utan mellanhänder. — Under vintermånaderna arbeta stufveri-
och hamn arbetarne med timmerhuggning i skogarna. 

Järn- och metallarbetare: 
(Vid en mekanisk verkstad.) 

T i m l ö n e r n a utgjorde under kvartalet för j ä r n a r b e t a r e : filare 18—28 öre, ma-
skinuppsättare 30—35 öre, svarfvare 18—33 öre, hy flare 23—26 öre. borrare 16—23 öre. 
fartygsplåtslagare 27—32 öre, pannplåtslagare 35 öre.tunnplåtslagare 26—35 öre, plåt-
slagerihandtlangare 18—26 öre, smeder 27—35 öre. yxsmeder oeh slipare 33 öre, rörar
betare 35—40 öre, samt för m e t a l l a r b e t a r e : fllare 24—38 öre, svarfvarc 25—31 öre, 
metalltryckare 40 öre, slipare och putsare 32—36 öre, maskinist (70-årig) 23 öre, för-
nicklarc 36 öre, kopparslagare 35 öre; för j ä mg j u t a re 25—37 öre, kärnniakare 10—20 
öre, gjuterihandtlangare 23—27 öre; för m o d e l l s n i c k a r e 32—35 öre; för e l e k t r i s k a 
a r b e t a r e : lindare 45 öre, montörer 2 8 - 4 2 öre; för m e t a l l g j u t a r e 29—32 öre o. s. v. 

A c k o r d s a r b e t e har hufvudsakligast förekommit vid metallarbeten, hvarvid denna 
aflöningsfonn medfört en förökad inkomst utöfver timpenningen af 75—82 %. 

Möbelsnickare: 
T i m l ö n : för utlärda arbetare 25—35 öre. 
V e c k o l ö n : för lärlingar 4—15 kronor. 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10, undantagsvis 11 timmar. 
1 de egentliga möbelverkstäderua (6 st.) äro sysselsatta 20 a 25 arbetare, hvar-

jämte ungefär lika många arbeta åt möbelhandlare som >själfför8örjare> utan biträden. 
Vid a c k o r d s a r b e t e kan veckoförtjänsten uppgå till 25 ä 35 kronor i veckan. — 
Någon egentlig a r b e t s l ö s h e t har ej förekommit under kvartalet, men hafva konjnnk-
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(Sundsvall.) 
turerna under hela halfåret varit mindre goda, i det att beställningar ej förekommit 
så rikligt som föregående år. Arbetarne hafva dock haft jämn sysselsättning vid brist 
på annat med förlagsarbeten. 

Bageriarbetare: 

För allt nattarbete gäller 1 kronas förhöjning pr vecka. Såsom synes afofvan-
stående, är l ö n e f ö r h ö j n i n g beviljad från den 1 aug. 1903, enligt mellan arbets-
gifvarne och fackföreningen träffadt löneaftal gällande för 2 år. — Inom staden äro 
anställda 24 bagerigesäller och i distriktet ett lika stort antal. — Någon a r b e t s l ö s 
he t har icke förekommit under kvartalet. — (Rörande en af fackföreningen inrättad 
a r b e t s a n v i s n i n g s b y r å se nedan.) 

Sfenhuggeriarbetare : 
T i m l ö n för stenhuggare: finsten 45 öre, grofsten 35 å 40 öre. Stenhuggarne, 10 

a 12 st., hafva ej jämnt arbete i staden, utan måste emellanåt söka sig arbete på annat 
håll. — Någon a r b e t s l ö s h e t har icke under kvartalet förekommit. 

Byggnadsarbetare: 
T i m l ö n : för murare 50—60 öre, handtlangare 20 ä 25 öre, byggnadssnickare 

45 öre. timmermän 40 öre, målare 45 å 50 öre. 
För m u r a r e genomfördes till arbetets början på våren en löneförhöjning af 5 öre 

pr timme mot föregående års lön. För de öfriga facken har lönen varit densamma år 
1903 som är 1902. Organiserade äro murare och målare, de öfriga oorganiserade. 
Arbetslöshet har ej förekommit under kvartalet, utan bland m å l a r e snarare brist på 
arbetskrafter. 

Renhållnings- och grofarbetare: 
(i stadens tjänst). 

M å n a d s l ö n e r : för renhållningsarbetare (30 st.) 70 ii KO kr. 
T i m l ö n e r : för timmermän 32 37 öre, stensättare 45 öre, stenhuggare 40—45 öre, 

jordschaktare och andra 20 30 öre, kvinnliga trädgårdsarbetare 16 öre. vattenlednings-
arbetare 28—35 öre. 

A r b e t s t i d e n : för renhållningsarbetare under sommaren 9 timmar pr dygn (i skift), 
under vintern 11 timmar (endast dagarbete) utom på lördagar, då den är 10 tim. — 
Vid stadens arbeten (utom renhållnings- och vattenledningsarbeten) sysselsättas sommar-
lidcn 67 arbetare. Vintertiden sysselsattes ett betydligt mindre antal, hvadan många 
af stadens arbetare, särskildt jord- och diversearbetare, då drabbas af arbetslöshet. 

Snickerifabriksarbetare (c:a 35 st.): 
T i m l ö n e r : (i maj månad) för byggnadssnickare 30 -40 öre. maskinarbetare 

35—40 öre, sågarc 30—35 öre. plankbärare 40 öre, tummare 30 -35 öre, lättare 30 
öre, kantare 35 öre, diverse arbetare 30 öre. minderåriga 12 18 öre; m å n a d s l ö n e r ; 
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(Sundavall.) 
maskinister 75—90 kronor. — Byggnadssnickare arbeta mest på ackord, då vecko
fört jänsten kan stiga till 25 ä 45 kronor. Arbetslönerna oförändrade nnder hela aret. 
Daglig arbets t id : 10 t., lördager 6 t. 

Hamnarbetare: 
Timlön: 50 öre. Arbetet utföres i allmänhet pä ackord, dä timlönen kan va

riera mellan 40 öre och kr. 1,25. — Årsfört jänst : 600—800 kr. Under vintertiden 
äro de flesta arbetslösa eller arbeta i skogarna med timmerhuggning. Allt arbete i 
hamnen utföres af den kooperativa fackföreningen, som bildades år 1896 och för när
varande räknar 90 medlemmar. I föreningens vård är af staden öfverlämnad en ny-
uppförd väntstuga. 

Specificerad uppgift å 7 hamnarbetares inkomst under tiden 
maj—augusti 1903. 

Arbetaren A. har därjämte nnder föregående delen af året förtjänat på >nöd-
hjälpsarbete» kr. 35, pä tillfälligt magasinsarbete kr. 221,so, hvadan alltså hela hans 
arbetsförtjänst under tiden 1 Jan.—1 sept, belöpte sig till kr. 576.s». 

Sågverksarbetare : 
(Uppgifter rörande arbets- och löneförhållanden vid en del sågverk i Sundsvalls

distriktet skola meddelas i ett följande häfte.) 

Bryggeriarbetare : 
(Vid 1 af de 3 bryggerierna i staden juli—sept. 1903.) 

Utkörarne hafva därjämte viss procent A försäljningen. Daglig arbets t id: 
11 timmar. Jämnt arbete året om. 
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Juli—september. Under kvartalet har en förhöjd prislista börjat 
tillämpas inom b a g e r i e r n a . Enligt uppgifter från bageriarbetar-
nes arbetsanvisningsbyrå har under kvartalet någon arbetslöshet va
rit rådande, därvid i u n d e r s t ö d åt arbetslösa förbundsmedlemmar 
utbetalts: 

Understödet utgår med en krona pr dag åt arbetslös medlem. 
De understödstagande utgöras af dels sådana bageriarbetare å plat
sen, som tillfälligtvis bli arbetslösa, dels resande bageriarbetare från 
andra orter. — Rörande arbetslösheten inom t y p o g r a f y r k e t på 
platsen under årets tre första kvartal hafva af typografförbundets 
af delningskassör meddelats följande uppgifter:' 

Med nämnda undantag hafva arbetarne inom typografyrket haft 
jämn sysselsättning. 

O. F. H. 

Luleå. 

Sedan c:a tre år tillbaka har en period af stillestånd i affärslif 
och industri rådt inom samhället. Orsakerna härtill äro många och 
ligga delvis långt tillbaka i tiden. Då folkmängden i Luleå år 1890 
utgjorde 4,671 personer, hade den år 1900 nära fördubblats och 
var då något öfver 9,000 personer. Det hastiga uppsvinget under 
denna period skapade höga dagsverks- och ackordspris men äfven 
höga lefnadskostnader. — Första tendensen till ekonomisk svaghet 
visade sig inom byggnadsverksamheten. Äfven affärsmän m. fl. 
började få känning af penningknappheten, och många mindre firmor 
stupade; såsom belysande för ställningen må anföras, att under de 
tre åren 1900, 1901 och 1902 anhängiggjordes vid Luleå rådhusrätt 
respektive 36, 70 och 42 konkurser. Marknaden fördärfvades af en 
mängd varor, som realiserades, och äfven firmor, som förut ansetts 
goda, kommo i bekymmersamt läge. — En ej obetydlig orsak ti l l 
svårigheter i ekonomiska förhållanden var den under år 1901 till
komna donationsjordsprocessen. Till följd af denna uppkom ett 
osäkerhetstillstånd, som stäckade all byggnadsverksamhet och för-
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säljning af egendomar. Härtill kom vidare det i fjol för öfre Norr
land inträffade missväxtåret. Det kraftiga undsättningsarbete, som 
kom orten och länet till del, gjorde dock, a t t ställningen ej blef så 
svår, som man haft anledning förmoda. En följd af relaterade för
hållanden blef dock en betydande utflyttning af de mera rörliga 
elementen bland befolkningen samt dagspänningens sjunkande. — 
D a g s p ä n n i n g e n för grofarbetare, som under föregående år utgjort, 
sommartiden kr. 5 ä 5,50 och vintertiden kr. 3,50 å 4, har sålunda 
successivt nedgått och torde nu i medeltal utgöra, sommartiden kr. 
4 å 4,50 och vintertiden kr. 2,50 k 3. Hos större arbetsgifvare, 
t. ex. N o r r b o t t e n s m a l m f ö r ä d l i n g s v e r k , där arbetsförtjänst be-
redes personalen under större delen af året, har arbetslönen ej un
dergått förändring, utan utgör densamma: 

Vid s t a d e n s a r b e t e n har, för mera fast anställda, mede l 
d a g s p e n n i n g e n under fjolåret utgjort: 

Vid s t a t e n s j ä r n v ä g a r s a r b e t e n — banafdelningen — ut
går dagspenningen: 

Vid s å g v e r k e n utgår dagspenningen med i allmänhet kr. 3 å 
3,50 under sommartiden och kr. 2,50 a 3 vintertiden. Därvid är 
dock at t märka, a t t de vid sågverken fast anställda arbetarne i re
gel äfven åtnjuta husrum och vedbrand, liksom äfven där under 
sommartiden anställda arbetare erhålla bostad i af sågverken upp
förda baracker. 

För v e r k s t a d s - och y r k e s a r b e t a r e uppgifves medelförtjänsten 
i allmänhet hafva sjunkit med 5 å 10 %. 

Vid vårens inbrott och då sjöfarten öppnas i slutet af maj, ökas 
gifvetvis arbetstillfällena; a t t dessa dock i år ej varit så rikliga, 
utvisar den stora mängd arbetssökande, som längre eller kortare tid 
fått gå utan anställning. — Ställningen på arbetsmarknaden torde 
i allmänhet böra betecknas såsom mindre god. 

Mera märkbart än på de flesta andra platser i vårt land torde 
växlingen i tillgången på arbete komma till synes inom de större 
arbetarecentra i öfre Norrland. Under det att, som sagdt, vid sjö
fartens början en mängd arbetstillfällen uppstå genom trä- och 
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malmutskeppning, införsel af kol m. m., blir, vid densammas upp
hörande, arbetskraft till öfvers. Vid sommarens början ankommer 
en ström af arbetssökande, icke blott från den närmast belägna 
landsbygden utan äfven från landets andra delar. Större delen af 
de sistnämnda arbetarne söker sin utkomst vid sågverk, järnvägs
byggnad, hamnarbete, jordsehaktning m. m. Stammen af de vid 
sågverken och malmutlastningen sysselsatta arbetarne är dock re
kryterad af ortens folk, i allmänhet bestående af mindre jordinne-
hafvare, dels själfägande och dels sådana, som på arrende innehafva 
något eller några tunnland jord. De arbetare, som hafva arbete 
året om, t. ex. hos Aktieb. Gellivare Malmfält i Luleå, sysselsättas 
vintertiden med malmens transport till de olika upplagsplatserna 
och äro bosatta i nära grannskap till arbetsplatsen, såsom i för
staden Bergviken eller i den s. k. Svartö- och Skurholmsstaden. 

Från och med den 30 september har under året 

Under innevarande års sammar hafva arbetstillfällena ej varit 
synnerligen rikliga, ehuru någon egentlig arbetsbrist icke varit 
radande. — Den i våras utbrutna konflikten mellan stufvarne samt 
kol- och stufveriarbetarefackföreningen synes leda till en samman
slutning mellan arbetarne i syfte a t t till våren upptaga konkur
rensen med stufvarne. — För lossning af stenkol utgår et t pris af 
kr. 1,48 pr ton, hvaraf 90 öre till skeppsreling och 58 öre för ko
lens forsling från skeppsreling till upplagsplats. — At t arbetsut-
sikterna skola ställa sig mörka för den stundande vintern, synes 
uppenbart. Möjligen kommer dock en ökad skogsutdrifning till stånd 
i vinter. Fr. B. 

Malmberget och Gellivare. 

Jan.—juni. Under den tilländalupna delen af innevarande år 
har på platsen blifvit ondt om arbete, närmast till följd däraf att 
malmbrytningen betydligt minskats, så at t därmed i år äro syssel
satta c:a 300 arbetare mindre än i fjol. Omkring 200 af dessa — 
mestadels finnar — hafva blifvit direkt uppsagda, och de öfriga 
hafva slutat på egen begäran. — Någon förändring af arbetslönerna 
har ej ägt rum med undantag för j ä r n a r b e t a r n e , hvilka efter en 
strejk under maj månad erhållit förhöjd aflöning. 
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Arbets- och löneförhållanden. 

Arbetare hos Aktieb. Gellivare Malmfält. 

M e d e l i n k o m s t e n per dag under de olika månaderna har varit för: 

A r b e t s t i d : 8 timmar pr dygn. Därtill kommer för en del arbetare förmanen 
att mot eriäggande af 2 kronor pr månad erhålla ett bostadsrnm (en del har tva rnm 
mot 4 kronor pr månad); ungkarlar, som inrymmas 4—6 i ett rum, erlägga en afgift 
af 25 öre pr månad. Bolaget har omkring 600 rum, som användas till arbetarebostäder. 

Arbetare hos Bergverksaktiebolaget Freja. 
Bolaget idkar malmbrytning vid det 5 km. från Malmberget belägna graffaltet 

Koskullskulle. 
M e d e l a f l a n i n g e n pr dag under sistlidne juni har utgjort för: 

A r b e t s t i d e n för g r u f a r b e t a r n e har utgjordt 8 timmar pr dygn. För v e r k 
s t a d s a r b e t a r e , hvilkas dagliga arbetstid varit 10 timmar, bar timpenningen ntgjort 
36—40 öre. Arbetarne bo i bolagets 6 baracker (36 lägenheter om 2 rum å 4 kr, pr 
månad, 16 lägenheter om 1 rum å 2 kr. pr månad samt 8 rum för ungkarlar) äfven-
Bom 8 >kåkar>, af hvilka sistnämnda 7 bebos hyresfritt och 1 betingar en hyra af 
15 kronor pr månad. 

Bageriarbetare: 
V e c k o l ö n : för trågarbetare 25 à 28 kr. 

» ugnsarbetare 30 kr. 
» lärlingar 19 kr. 

A r b e t s t i d : 10 ½ timme pr dygn. 

Grofarbetare: 
D a g l ö n : 3 à 3,50 kr. 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 timmar. 

Järn- och metallarbetare: 
T i m l ö n varierande mellan 30 och 50 öre. 
A r b e t s t i d p r v e c k a : 59 timmar. 
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Kopparslageriarbetare : 
T i m l ö n : 45 öre. 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 timmar. 

Mureriarbetare: 
T i m l ö n : 60—70 öre. 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 timmar. 

Måleriarbetare: 
T i m l ö n : 50—60 öre, vid a c k o r d s a r b e t e 6 a 7 kronor om dagen. 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 timmar. 

Plåtslageriarbetare: 
T i m l ö n : 50—60 öre. 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 timmar. 

Skrädderiarbetare: 
A r b e t s l ö n : (pr styck) för kavajkostym 14 kr., för bonjourkostym 22 kr. och för 

frackkostym 23 kr. 
D a g l i g a r b e t s t i d : 12—14 timmar. 

Stenhuggeriarbetare: 
T i m l ö n : 50—60 öre. 
D a g l i g a r b e t s t i d : 9 ½ à 10 timmar. 

Timmermän: 
T i m l ö n : 4 5 - 5 0 öre. 

D a g l i g a r b e t s t i d : 9 ä 10 timmar 

Sågverks- och snickerifabriksarbetare: 
D a g l ö n i m e d e l t a l : kr. 3.33. 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 timmar. 

Urmakeriarbetare: 
M å n a d s l ö n : 110 kronor. 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 timmar. 

Bryggeriarbetare: 
T i m l ö n : 28 öre (jämte andra förmåner, värderade till 15 kronor i månaden). 
D a g l i g a r b e t s t i d : 10 ½ timmar. 

Juli—september. Under kvartalet har intet anmärkningsvärdt på 
arbetsmarknaden inträffat, med undantag af att S k r ä d d e r i a r b e t a r -
nes f a c k f ö r e n i n g (grundad år 1902) u p p h ö r t och en afdelning af 
B r y g g e r i a r b e t a r e f ö r b u n d e t nybildats. Åtskilliga från andra 
orter under sommaren tillresande arbetssökande hafva icke kunnat 
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få anställning. Vid malmfälten kommer brytningen af malm i år 
att fortgå i samma utsträckning som under fjolåret, men kommer 
den, enligt hvad i det föregående omförmälts, med c:a 300 man re
ducerade arbetsstyrkan icke att ökas, beroende därpå, att en del 
förarbeten undangjorts under föregående år. 

C. T. 

Kiruna. 

Under 2:a och 3:e kvartalen af innevarande år hafva inga 
händelser af allmännare vikt inträffat på arbetsmarknaden och icke 
heller förekommit några afsevärda variationer i arbetspris. I all
mänhet har arbetstillgången varit god, såväl vid grufdriften som 
vid järnvägsarbete och byggnadsanläggningar inom samhället. Emel
lertid hafva en del svårigheter förefunnits i penningmarknaden ge
nom öfverspekulation i byggnader. 

S. M. H. 



Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1903. 

Tredje kvartalet. 

Af de under innevarande års tvänne första kvartal påbörjade, 
i förra häftet omnämnda 84 arbetskonflikterna kvarstodo vid tredje 
kvartalets ingång 7 såsom fullt aktuella. Af dessa liafva 5 under 
kvartalet nåt t sin lösning, nämligen: 

N:r 30. konflikt inom skoarbctarefacket i Skåne, den 5 juli; 

N:r 55. » » stenhuggeriarbetaiefacket i Sköfde, den 5 juli; 

N:r 64. » » plåtslageriarbetarefacket i Linköping, den 13 juli: 

N:r 74. » » målarefacket i Stockholm, den 11 juli; och 

N:r 83. » » stenliuggeriarbetarefacket i V. Rödeby, den 5 juli. 

Endast tvänne konflikter, bägge inom träarbetarefacket, hafva 
icke under kvartalet afslutats, vare sig principiellt eller genom 
arbetets upptagande med nya arbetskrafter, nämligen N:r 32 och 
84 (konflikter i Eskilstuna och Södertelje). 

Antalet af de under årets tredje kvartal inträffade konflikter, 
som ledt till arbetsinställelse, uppgår till 37, häri inräknad den på 
grund af strejken vid Hvilans mekaniska verkstad i Kristianstad 
föranledda lockouten. Konflikterna hafva uppgifvits beröra sam-
manlagdt 143 arbetsgifvare och 16,470 (16,381) arbetare, och af 
dessa voro, enligt ingångna uppgifter, i den stora verkstadslockoiiten 
invecklade icke färre än 76 arbetsgifvare och 14,823 arbetare. 

Ifrågavarande lockout proklamerades den 29 juni på grund af 
vid Hvilans mekaniska verkstad i Kristianstad den 23 maj utbruten 
strejk och omfattade då endast de verk, som tillhörde Sveriges 
verkstadsförenings södra krets. Arbetsgifvareantalet var här 12 
och antalet invecklade arbetare 1,868. Den 7 juli utsträcktes lock
outen t i l l samtliga verk inom föreningen, hvarigenom arbetsgif-
varnes antal ökades med 64 och arbetarnes med 12,955. Lockouten 
upphörde den 3 augusti och hade sålunda varat i 35 dagar. Af de 
utestängda arbetarne tillhörde, enligt uppgift, 6,127 järn- och metall
arbetareförbundet, 1,427 gjutareförbundet, 538 träarbetareförbundet, 
459 grof- och fabriksarbetareförbundet, 62 målareförbundet, 24 bleck-
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och plåtslageriarbetareförbundet samt 552 svenska arbetareförbun
det. Antalet oorganiserade arbetare skulle sålunda uppgå till 5,634; 
rörande dessas fördelning på olika orter och fack föreligga icke 
exakta uppgifter. 

En fördelning af de i v e r k s t a d s l o c k o u t e n invecklade arbets-
gifvare och arbetare på de olika delarna af landet ter sig sålunda: 

Det största antalet af lockouten berörda arbetare kommer så
lunda på Stockholm med 4,755. En fördelning af arbetsplatserna 
efter städer och landsbygd gifver vid handen, a t t det långt öfver-
vägande antalet arbetsplatser, som berörts af lockouten, eller 67, 
äro belägna i städerna samt a t t antalet vid dessa invecklade ar
betare utgör 13,467, under det att på landsbygden komma endast 
9 arbetsgifvare och 1,356 arbetare. Af städerna har, näst Stockholm 
med 17 arbetsgifvare och 4,755 arbetare, Göteborg mest berörts af 
konflikten, i det a t t antalet arbetsgifvare här uppgår till 14 och 
arbetareantalet till 2,182. 

Efter denna redogörelse för den stora verkstadslockouten, årets 
mest vidtomfattande konflikt, lämnas här nedan en öfversikt af 
öfriga 36 arbetskonflikter, påbörjade under tredje kvartalet, hvilka 
ledt t i l l arbetsinställelse. Af dem hafva de flesta eller 16 inträffat 
i juli, 11 i augusti och 9 i september månad. 

Varaktigheten är känd för samtliga utom trenne; beträffande 
den ena af dessa är arbetet upptaget med andra arbetare; de bägge 
andra äro, såvidt bekant, ännu aktuella. Den närmare fördelningen 
efter varaktighet ter sig sålunda: 

Arbetsinställelser med en varaktighet af: 

Af de här upptagna 36 konflikterna har sålunda det öfvervä-
gande flertalet eller 21 varat 1 vecka eller därunder. 
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Till sin karaktär äro 31 konflikter a t t hänföra ti l l strejker, 2 
äro lockouter och 3 af blandad, obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

Sägverksarbetarefacket har under kvartalet berörts af de flesta 
konflikterna eller af 9, och hafva dessa omfattat 9 arbetsgifvare och 
296 (274) arbetare. Därnäst kommer stenhuggarefacket med 6 kon
flikter, omfattande 6 arbetsgifvare och 172 arbetare. 

Samtliga dessa konflikter hafva haft en rent lokal karaktär och 
fördela sig på följande sätt inom de olika delarna af landet: 

Stockholm har sålunda under detta kvartal berörts af endast 2 nya 
konflikter, Göteborg likaledes af 2, öfriga städer af 10 och lands
bygden af 20. Det största antalet konflikter har inträffat i södra 
delen af landet. 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är kändt i samtliga fall, 
och uppgår detta till 67. Sammanlagda antalet direkt berörda ar
betare utgör 1,647 (1,558), och af dessa kommer det högsta antalet, 
eller 318 (c:a 19 %), på transportarbetarefacket, det näst högsta, eller 
296 (c:a 18 %), på sågverksarbetarefacket. 

Högsta antalet strejkande är kändt i samtliga konflikter och 
utgör sammanlagdt 1,582 (1,493); antalet utestängda var i de bägge, 
inträffade lockouterna 6, och i de trenne arbetsinställelserna af blan
dad, obestämd eller ej uppgifven karaktär voro 59 arbetare berörda 
af konflikten. 

I 17 fall voro samtliga strejkande eller utestängda arbetare 
organiserade, i 4 fall har en del tillhört fackförening, i 13 fall 
hafva alla varit oorganiserade, och rörande 2 fall föreligga icke 
några uppgifter i detta hänseende. 

Konflikternas orsaker kunna fördelas i följande hufvudgrupper: 

Tvisterna af den sistnämnda kategorien hafva i 3 fall gällt 
arbetstiden, i 1 aflöningens utbetalande, i 1 införande af ett ny t t 
betalningssystem, i 1 tillämpningen af gällande arbetsaftal och i 
1 kost- och logisystemets afskaffande. 
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Beträffande resultatet må anföras, att af de 34 konflikter, hvilka 
äro afslutade, 8 blefvo lösta i enlighet med arbetarnes fordringar 
och 15 afgjorda genom kompromiss, af hvilka senare 8 kunna anses 
hafva utfallit i hufvudsak enligt arbetarnes fordringar, 1 enligt ar-
betsgifvarens och 6 lösts efter ungefär lika stora eftergifter å bägge 
sidor. Af de öfriga 11 afslutade konflikter hafva 10 ledt till arbetets 
återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda vilkoren, i 8 fall 
hufvudsakligen med den förutvarande arbetsstyrkan, i 2 fall med nya 
arbetare; rörande 1 föreligga med hänsyn till resultatet stridiga 
uppgifter. Endast 2 af de under tredje kvartalet inträffade arbets
inställelserna kunna, såvidt bekant, sägas ännu (dec. 1903) hafva 
aktuell karaktär. 

Vid en sammanställning af de föreliggande konflikternas orsaker 
och resultat visar det sig bland annat, att af det långt öfvervägande 
antal konflikter (24), hvilka föranledts af lönefrågor, 11 bilagts efter 
ömsesidiga eftergifter, 5 hufvudsakligen i enlighet med arbetarnes 
fordringar och 5 i enlighet med arbetsgifvarens; 2 äro aktuella, och 
beträffande 1 äro uppgifterna hvarandra motsägande. Den konflikt, 
som föranledts af organisationsspörsmål, har lösts i enlighet med 
arbetarnes fordringar. 

Angående tvänne konflikter, bägge inom stenhuggeriarbetare-
facket hafva vederbörande uppgifna arbetsgifvare förklarat, att hos 
dem inga konflikter ägt rum, och från arbetarne har det icke lyckats 
att i tid erhålla erforderliga uppgifter. 

Hvad beträffar materialets formella fullständighet, torde det 
kunna sägas, att parternas beredvillighet att lämna äskade uppgifter 
i allmänhet fortfarande ej lämnar något öfrigt att önska; antalet 
stridiga uppgifter synes ock hafva minskats. 

Eörande här föreliggande 36 konflikter hafva svar ingått från 
bägge parterna i 31 fall, endast från arbetsgifvare i 2 fall och en
dast från arbetare i 3 fall. 
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Tredje 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1903. 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes). 
a. = arbetare. 
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(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1903. 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes). 
a. = arbetare. 



Bostadspriser å olika orter i riket år 1903. 

De å sid. 196—200 införda tabell ariska uppgifterna öfver prisen 
å bostadslägenheter å olika orter i Sverige äro sammanställda på 
grund af primäruppgifter, som enligt det i föregående nummer af 
»Meddelandena»1 aftryckta frågeformulär l i t t . H insamlats hufvud-
sakligen från ett större antal sjuk- och understödskassor. Kollegii 
ombud i orterna hafva härvidlag hufvudsakligen haft t i l l uppgift att 
insamla och kontrollera de från sjukkassor å orten ingående uppgif
terna; en del afombnden hafva likväl genom egna direkta utfrågningar 
kompletterat och utvidgat det från kassorna erhållna materialet. 

Det framgår häraf, att de bostadslägenheter, för hvilkas pris i 
tabellerna redogöres, hufvudsakligen äro bebodda af sjukkassorna 
tillhörande personer, d. v. s. i allmänhet de ordentligare och bättre 
situerade arbetarne. Det är då också tydligt, a t t man kan utgå 
från, att de ifrågavarande lägenheterna icke omfatta de sämsta bo
städerna af hvarje slag, och a t t det således är a t t förvänta, a t t 
hyrorna för desamma i genomsnitt skola ställa sig något högre än 
medelhyrorna för alla bostadslägenheter af de olika kategorierna. 

I hvad mån man genom en sådan undersökning som den här 
ifrågavarande kan vänta att erhålla en tillfredsställande bild af 
hyresprisförhållandena, torde bäst kunna bedömas genom en jämförelse 
mellan de för Stockholm vunna resultaten och dem, som framgått 
ur de för åren 1900 och 1902 på föranstaltande af Styrelsen för 
Stockholms stads asyler för husvilla verkställda undersökningarna. 
En sådan jämförelse utvisar följande resultat (då med a och b be
tecknas sistnämnda undersökningar för 1900, resp. 1902, och med c 
den här ifrågavarande undersökningen för 1903): 

1) Lägenheter om ett rum utan kök. 

1 Häfte I, s. 16. 
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2) Lägenheter om ett rum och kök. 

3) Lägenheter om två rum och kök. 

Det framgår af dessa sammanställningar, a t t antalet lägenheter, 
för hvilka uppgifter nu erhållits, i allmänhet utgör 5 å 10 procent af 
antalet under år 1900 undersökta, och således, då sistnämnda år samt
liga bostadslägenheter undersöktes och några väsentliga förändringar 
i antalet icke sedan dess torde hafva ägt rum, också et t motsvarande 
procenttal af a l l a tillgängliga lägenheter. Det kan synas, som om 
detta material vore allt för ringa för at t därur skulle kunna dragas 
säkra slutsatser. Jämför man de respektive medelhyresbeloppen för 
1902l och 1903, kommer man emellertid till en annan uppfattning. Det 
visar sig nämligen, att de erhållna hyresprisen för 1903 i allmänhet 
öfverstiga motsvarande uppgifter för 1902 med endast 5 å 10 procent, en 
skillnad, som tillfullo kan förklaras af den ofvan omtalade omständig
heten, att uppgifterna för 1903 icke omfatta de sämsta lägenheterna. 
Endast i två undantagsfall, af hvilka åtminstone det ena allenast 
beror på de erhållna uppgifternas fåtalighet, öfverstiger skillnaden 
mellan medelbyrorna enligt 1902 och 1903 års undersökningarl5procent. 

I betraktande häraf och med särskild hänsyn till at t för de 
flesta orter ett relativt större material än för Stockholm inkom
mit, torde man kunna vara berättigad at t anse, a t t de genom den 

1 1902 års undersökning omfattar visserligen icke alla bostadslägenheter, utan 
endast c:a 40 procent af desamma, men ett sådant urval torde kunna anses fullt till
räckligt för vinnande af tillförlitligt resultat. 
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företagna representativa undersökningen erhållna resultaten äro 
på det hela taget så tillfredsställande, a t t på dem kan byggas 
en jämförelse mellan olika platser i afseende på hyresprisen. En 
sådan jämförelse gifver, utan att i väsentlig grad modifiera den upp
fattning, som i allmänhet torde råda med afseende å hyresprisen på 
olika orter, likväl sådana resultat, a t t den torde vara värd at t här 
i någon mån utvecklas. 

Betraktar mun cls. först tab. A (Hyresbelopp i medeltal) och 
tager hänsyn endast t i l l de viktigaste bostadskategorierna, ett rum, 
ett rum och kök och två rum och kök, finner man, at t de högsta 
hyrorna äro tillfinnandes på följande platser: 

Närmast komma Sundbyberg, Malmö, Helsingborg (inre staden), 
Karlstad och Sundsvall. 

Det framgår häraf, att de största städerna, såsom ju var at t vänta, 
utmärka sig genom höga hyror, och at t ordningen mellan dem kan 
anses vara: Stockholm, Göteborg, Norrköping, Gefle, Malmö, Hel
singborg. Men dessutom förekomma bland dessa platser med höga 
hyror samtliga industricentra i Norrbottens län; och bland dem 
täfla Luleå och Boden med Göteborg samt Kiruna och Gellivare 
med Stockholm. 

Hyrorna för små lägenheter i Stockholm äro 20 å 25 % högre 
än i Göteborg. 

Låfja hyror förekomma åter å följande orter: 
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De lägsta hyrorna utvisa således bland de orter, från hvilka 
uppgifter inkommit, Motala och Domnarfvet. Hyrorna äro där om
kring fjärdedelen så höga som i Stockholm. Två rum och kök kosta 
i Motala och Oskarshamn mindre än ett rum utan kök i Stockholm, 
Göteborg, Gellivare och Kiruna. 

I öfrigt kan man iakttaga, hurusom äfven för relativt stora 
städer i södra Sverige, särskildt Skåne, hyrorna åtminstone för ett 
eller två rum och kök äro jämförelsevis låga. En jämförelse mellan 
Lund och Landskrona å ena sidan och de ungefär lika stora stä
derna Uppsala och Eskilstuna å den andra utvisar sålunda för 
nämnda bostadskategorier en skillnad af omkring 30 procent. I 
allmänhet taget synes det vara fallet, att , förutom den regelbundet 
förekommande stegringen af hyrorna med orternas_betydenhet, en 
ökning äfven kan konstateras, ju längre man kommer norrut; och 
detta gäller, äfven om man frånser de exceptionella förhållandena i 
Norrbottens län. 

Genom den i tab. B meddelade fördelningen af lägenheter, till
hörande de viktigare bostadskategorierna, efter årshyrans storlek 
belysas närmare de prisförhållanden, som gifvit upphof till de här 
ofvan omhandlade hyresbeloppen i medeltal. Det torde särskildt 
böra framhållas, att , såsom af tab. B framgår, de lägenheter, för 
hvilka hyresuppgifter meddelats, i allmänhet fördela sig på ett 
fåtal af de i tabellen upptagna grupperna, och at t endast ett ringa 
antal lägenheter afsevärdt skilja sig i pris från medeltalet. Genom 
denna omständighet bekräftas den i det föregående uttalade åsikten, 
a t t man genom den ifrågavarande representativa undersökningen 
kan anse sig hafva erhållit ett på det hela taget tillförlitligt och 
af tillfälliga afvikelser oberoende material. 

I öfrigt kunna ur tab. B med afseende på de olika orternas 
hyresförhållanden samma slutsatser dragas som ur tab. A. Särskildt 
torde hyresbeloppens stegring efter orternas storlek och läge på ett 
åskådligt sätt framgå ur densamma. 

N. Abg. 
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Bostadspriser å olika 

Tab. A. Hyresbelopp i medeltal för olika bostadskategorier 
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samt priset å privat måltidsinackordering för arbetare. 
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Tab. B. Antal uppgifna bostads-

E t t rum. 
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orter i riket år 1903. (Forts.) 

lägenheter fördelade efter årshyra. 

E t t ram och kök. 
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Bostadspriser å olika orter i riket år 1903. (Forts.) 

Tab. B. Antal uppgifna bostadslägenheter fördelade efter årshyra. (Forts.) 

Två rum och kök. 



Lifsmedelspriser 
å olika orter i riket under september och oktober månader 

år 1903. 

Anm. Med afseende å den mindre tillförlitligheten af prisuppgifterna för några 
af de angifna Taraslagen hänvisas till första häftet af dessa »Meddelanden», sid. 77— 
79. Då uppgifterna denna gäng omfatta blott två månader, har någon samman-
dragstabell (tab. A i föreg. häfte) ej ansetts erforderlig. 

Parentes kring en medelprissiffra betecknar, att densamma är beräknad på grand 
af ett fåtal uppgifter eller af annan orsak anses mindre tillförlitlig. Medelprisen för 
kalfkött hafva alldeles uteslutits; i anmärkningarna till de särskilda orterna meddelas, 
då så varit möjligt, hvilka slag af kalfkött prisuppgifterna af se. 

Priset på ved är beräknadt för s. k. storfamn (2-5 x 1-6 x 0,89 meter = 3'56 kubik
meter). 

I öfrigt hänvisas till anmärkningarna å följande uppslag. 
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Högsta, lägsta 

Anm. Prisuppgifterna för kalfkött afse olika kvaliteter, än stek, än bringa. Pris-
och lägsta kolpris i oktober beror pä, att olika kvaliteter och krossningsgrad afses. 



uppgifterna för ved, kol och koks i kol. 3—8 gälla för hela staden. Skillnaden mellan högsta 

september och oktober månader år 1903. 203 
och medelpris. 



204 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under 
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Anm. Uppsala: Priset å kalfkött är medeltalet mellan prisen för stek och bringa, 
att olika kvaliteter afses. 



Priset å ved afser prima ved; sekunda är 6 kr. billigare. Variationerna i kolpriset bero pa 

september och oktober månader år 1903. (Forts.) 205 
och medelpris. 
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Anm. Karlskrona: Färsk sill försäljes pr kg. till 24 a 42 öre. S. k. skånsk limpa har 
på grund af ett fåtal prisuppgifter. Priset på kalfkött afser spädkalf. Malmö: A rad 23 har 
ved. S. k. skånsk limpa har i modeltal kostat 16 öre pr kg. Priset på kalfkött afser för sep-
pr kg.). Helsingborg: Å rad 2'J har upptagits priset på rödspotta. Skånsk limpa har kostat 
(95—110 öre pr kg.). Halmstad: Å rad 29 har upptagits priset på rödspotta. Torsk har ko-
(90—120 öre pr kg.). 



försålts till pris af 16 öre pr kg. Kristianstad: Samtliga de upptagna medelprisen äro erhållna 
upptagits priset å t o r s k ; strömming förekommer icke. Priset å ved afser sågad och huggen 
tember spädkalf, för oktober dels spädkalf (30-50 öro pr kg) , dels >mellankalf> (70—90 öre 
omkring 18 öre pr kg. Priset på kalfkött afser dels spädkalf (40—70 öre pr kg.), dels gödkalf 
stat 35 a 50 öre pr kg. Priset på kalfkött afser dels spädkalf (50—80 öre pr kg.), dels gödkalf 

september och oktober månader år 1903. (Forts.) 207 
och medelpris. 



Anm. Göteborg: Priset på kalfkött afser gödkalf. Prisen å de regelbundet förekom-
torsk 38 ä 52, rödspotta 38 ii 5'J, braxen 70 öre pr kg. Venersborg: Priset på färsk sill var 
dels spädkalf (40 ä 60 öre pr kg.)- Å rad 29 liar upptagits priset på kolja. Borås: Priset på 
upptagits priset på kolja. 
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Högsta, lägsta 



mande billigare fisksorterna hafva varit: Gädda 75 ä 110, Mljeflnndra 80 k 100, kolja 32 å 45, 
under oktober 75 a 1U0 öre pr tjog. Priset på kalfkött afser dels gödkalf (omkringol kr. pr kg.), 
kalfkött afser spädkalf. Priset på färsk sill har varit 75 a 100 öre pr tjog. A rad 29 har 

september och oktober månader år 1903. (Forts.) 209 
och medelpris. 



Anm. Vesterås: Uppgifter för september hafva ej kunnat erhållas. Prisuppgifterna för 
gifterna för kalfkött afse dels stek (60—125 öre pr kg.), dels bringa (50-120 öre pr kg.). 
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kalfkött afse dels gödkalf (90-100 öre pr kg.), dels spädkalf (50 öre pr kg.). Gefle: Prisupp-
Söderhamn: Prisuppgifterna för kalfkött afse för oktober s. k. mellankalf. 

september och oktober månader år 1903. (Forts.) 211 
och medelpris. 



Anm. Sundsvall: Prisen å de billigaste fisksorterna hafva varit: gädda 90 öre, torsk, 
priset på gädda. Priset på, kalfkött afser dels gödkalf (80—100 öre pr kg.), dels spädkalf 
Priset på kalfkött afser för september dels gödkalf (100—125 öre pr kg.), dels spädkalf (75 öre 
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september och oktober månader år 1903. (Forts.) 213 
och medelpris. 

kolja och långa (under oktober) 40 öre, rödspotta 6'0 öre pr kg. Luleå: A rad 29 är infördt 
(GO—65 öre pr kg.). Boden: Å rad 29 är infördt priset på gädda. Malmberget och Gellivare: 
pr kg ), tor oktober spädkalf. 
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