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Föreläsningskurser för arbetare år 1904. 

Den 10 juni 1903 utfärdades följande 

»Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse 

angående understöd till anordnande af förelasningsknrser för arbetsklassen; 

Vi OSCAR — göre v e t e r l i g t : a t t sedan Vi före
slagit Riksdagen att bevilja ett extra anslag för år 1904 af 100,000 
kronor att, under vissa angifna villkor, användas till understöd å t 
sådana anstalter eller föreningar, som anordnade föreläsningskurser 
för arbetsklassen, 

samt Riksdagen i skrifvelse den 22 maj 1903 angående regle
ringen af utgifterna under riksstatens åttonde hufvudtitel anmält, 
a t t Riksdagen, med bifall till Vår berörda framställning, beviljat 
det äskade anslaget, 100,000 kronor, a t t användas till understöd å t 
sådana anstalter eller föreningar, som anordna föreläsningskurser 
för arbetsklassen, under följande af Oss föreslagna villkor: 

att understödsbelopp, som utgifves till hvarje austalt eller för
ening, endast får afse föreläsningskurser af nämnda slag och icke 
får öfverstiga 3,000 kronor, för år räknadt; 

a t t kommuner eller enskilde för anordnande af sådana föreläs
ningskurser tillskjuta minst lika mycket som staten; 

att anstaltens angelägenheter vårdas af en styrelse, som an
tager föreståndare och lärare; 

att föreläsningarna ordnas regelbundet, visst antal timmar i 
veckan under fem till åt ta månader och i väl afpassade kurser, 
dock att, hvad beträffar anstalt, som har sin verksamhet å lands
bygden eller dels i stad dels å landet, Vi äge att härutinnan göra 
de eftergifter, som omständigheterna kunna påkalla; 

a t t anstalten förfogar öfver kunniga och dugliga, för denna 
undervisning lämpliga lärarekrafter samt tillräcklig och passande 
undervisningsmateriel; 
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at t alla politiska och religiösa strider eller förhandlingar vid 
toreläsningarna eller undervisningen blifva förbjudna; samt 

a t t anstalten eller föreningen skall vara skyldig a t t underkasta 
sig de villkor och kontroller, som i öfrigt af Oss pröfvas nödiga och 
lämpliga; 

så hafve Vi, vid föredragning häraf, funnit godt förordna, att 
styrelse för anstalt eller förening, som för ifrågavarande ändamål 
önskar bidrag af statsmedel, skall före den 1 instundande novem
ber till Vår vederbörande befallningshafvande ingifva ti l l Oss ställd 
ansökning, affattad, sävidt ske kan, enligt bifogade formulär, med 
uppgift å beloppet af det bidrag, som anses erforderligt, jämte hand
lingar, som visa, att villkoren för åtnjutandet af sådant bidrag varda 
behörigen uppfyllda; åliggande det Vår befallningshafvande att till 
Vårt Ecklesiastikdepartement före den 1 påföljande december in
sända ansökningshandlingarna jämte eget utlåtande; och skall an
stalt eller förening, som af ifrågavarande statsanslag erhåller bidrag, 
ej mindre vara pliktig sörja för, a t t föreläsningarna må blifva till 
verklig nytta för de samhällsklasser, för hvilka de äro afsedda, än 
äfven vara underkastad inspektion af den person, som Vår befall
ningshafvande äger att förordna, hvarjämte det skall åligga veder
börande styrelse att vid undervisningsårets slut afgifva redogörelse 
angående anstaltens eller föreningens verksamhet under året. 

Till kungörelsen var fogadt följande 

»Formulär 

för ansökning om understöd af a l lmänna medel t i l l anord
nande af före läsn ingskurser för arbetsklassen. 

Till Konungen. 

Styrelsen för .. föreläsningsanstalt får här
med, under åberopande af bilagda handlingar, i underdånighet an-
hälla, at t anstalten, som trädt (är afsedd a t t träda) i verksamhet 
den , måtte för anordnande under år af 
föreläsningskurser för arbetsklassen i ._ utbekomma 
ett statsunderstöd af kronor. 

Uteslutande till dessa föreläsningskursers anordnande har till
skjutits af kommun (enskilda).. kronor (bil.. . .). 

Anstaltens angelägenheter vårdas af styrelsen, som antager 
föreståndare och lärare (bil. . . .) . 
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Föreläsningarna skola ordnas regelbundet timmar i vec
kan under månader och i väl afpassade kurser. 

Anstalten förfogar öfver kunniga och dugliga, för denna under
visning lämpliga lärarekrafter samt tillräcklig och passande under
visningsmateriel (bil. __.). 

Alla politiska och religiösa strider eller förhandlingar vid före
läsningarna eller undervisningen blifva förbjudna. 

Anstalten skall sörja för, a t t föreläsningarna må blifva till 
verklig nyt ta för de samhällsklasser, för hvilka de äro afsedda. 

Anstalten skall härjämte vara underkastad de villkor och kon
troller, som i öfrigt af Eders Kungl. Maj:t pröfvas nödiga och 
lämpliga. 

Ort och dag. 

Underdånigst 

Styrelsen 
N. N. N. N. N. N.» 

I anslutning till den ofvan anförda kungörelsen och efter pröf-
ning af de inkomna ansökningarna om understöd utfärdade Kungl. 
Maj:t den 31 dec. 1903 efterföljande nådiga bref: 

OSCAR Sedan, på sätt i Vår nådiga kungörelse 
den 10 juni 1903 omförmäles, Riksdagen ställt till Vårt förfogande 
ett extra anslag för år 1904 af 100,000 kronor för at t under de i 
berörda kungörelse stadgade villkor användas ti l l understöd åt 
sådana anstalter eller föreningar, som anordna föreläsningskurser 
för arbetsklassen, hafve Vi med anledning af gjorda underdåniga 
ansökningar, öfver hvilka Vare vederbörande befallningshafvande 
sig yttrat , funnit godt att af berörda anslag och hos Vårt stats
kontor innestående behållningar å motsvarande anslag för åren 
1896 samt 1898—1902 tildela nedannämnda anstalter och föreningar 
följande belopp, nämligen: 

Kr. 
Stockholms arbetareinstitut . . . . 2,400 
Stockholms arbetareförening . . . . 1,500 
Stockholms borgareskola 1,200 
Södertelje arbetareinstitut 700 
Norrtelje f ö r e l ä s n i n g s a n s t a l t . . . . 425 
Haninge-Dalarö föreläsningsförening 200 
Botkyrka föreläsningsförening . . . 200 
Uppsala arbetareinstitut 1,100 
Enköpings arbetareföreläsningsför-

ening 250 
Österby föreläsningsförening. . . . 300 

Kr. 
Löfsta föreläsningsanstalt 200 
Dannemora föreläsningsanstalt . . . 200 
Tobo föreläsningsanstalt 150 
Söderfors bruks föreläsningsanstalt 200 
Nyköpings föreläsningsanstalt . . . 500 
Eskilstuna arbetareinstitut . . . . 1,200 
Strengnäs arbetareföreläsningsanstalt 300 
Torshälla och Nyby bruks föreläs

ningsförening 100 
Kila föreläsningsförening 200 
Näfvekvarns föreläsningsförening. . 200 
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Kr. 
Stora Malms föreläsningsanstalt . . 200 
Björkviks föreläsningsförening . . . 150 
Flens föreläsningsförening 200 
Malniköpings föreläsningsanstalt . . 175 
Linköpings föreläsningsanstalt . . . 600 
Norrköpings a r b e t a r e i n s t i t u t . . . . 1,800 
Norrköpings godteniplares föreläs

ningsanstalt 200 
Motala förcläsningsanstalt 450 
Vadstena föreläsningsförening . . . 275 
Skeninge och Allhelgonaföreläsnings

förening 200 
Mjölby arbetareförenings föreläs

ningsanstalt 350 
Atviils föreläsningsförening . . . . 250 
Boxt.olms föreläsningsförening . . . 400 
Hammarkinds föreläsningsförening . 700 
Kvillinge föreläsningsförening . . . 200 
Hällestads föreläsningsförening. . . 300 
Bjälbo föreläsningsförening . . . . 100 
Fifvelstads föreläsningsförening . . 100 
Rök och lleda föreläsningsförening . 85 
Malmslätts föreläsningsanstalt . . . 300 
Östra Husby föreläsningsförening. . 85 
Jönköpings arbetareinstitut . . . . 600 
Eksjö föreläsningsförcning 300 
AnnebeTgs föreläsningsanstalt . . . 200 
Tranås-Säby föreläsningsförening. . 600 
Huskvarna arbetareinstitut . . . . 600 
Norrahammars föreläsningsförening . 500 
Vernamo föreläsningsförening . . . 300 
Gislaveds föreläsningsförcning . . . 250 
Hvetlanda föreläsningsförcning. . . 400 
Nässjö föreläsningsförening . . . . 350 
Södra Hcstra och Villstads föreläs

ningsförening 150 
Vcxjö föreläsningsanstalt 200 
Lessebo föreläsningsföreniug . . . . 350 
Markaryds föreläsningsförening . . 200 
Elmhults föreläsningsförening . . . 150 
Kalmar föreläsningsinstitut . . . . 500 
Oskarshamns föreläsningsförening . 700 
Vesterviks föreläsningsförening . . 700 
Vimmerby föreläsningsförening. . . 300 
Tjusts föreläsningsförcning . . . . 625 
Ofverums föreläsningsförcning . . . 200 
Visby föreläsningsförening 500 
Burskretsens föreläsnings förening . 200 
Karlskrona föreläsningsförening . . 600 
Karlshamns föreläsningsförening . . 400 
Nätt råby föreläsningsförcning . . . 200 

Kr. 
Johannishus föreläsningsanstalt . . 200 
Kallinge föreläsningsförening . . . 230 
Mjällby föreläsningsförening . . . . 250 
Hällaryds föreläsningsförening . . . 100 
Kristliga föreningen af unge män i 

Kristianstad 500 
Engelholms föreläsningsförening . . 400 
Klippans föreläsningsförening . . . 700 
Vallby arbetareföreläsningsförening . 200 
Vinslöfs föreläsningsförening. . . • 300 
Knislinge m. fl. socknars föreläsnings

förening 300 
Hessleholms föreläsningsförening . . 600 
Båstads föreläsningsförening . . . . 300 
Ousby sockens föreläsningsförening 200 
Biseberga föreläsningsförening . . . 400 
Ahus föreläsningsförening 200 
Träne föreläsningsförening 100 
Löderups föreläsningsanstalt . . . . 80 
Tollarps med omnejd föreläsnings

förening 150 
Färlöfs föreläsningsförening . . . . 230 
Smedstorps föreläsningsförening. . . 150 
Åstorps föreläsningsförening . . . . 200 
Önnestads föreläsningsförening. . . 200 
Malmö föreläsningsförcning . . . . 2,400 
Lunds arbetareinstitut 500 
Landskrona föreläsningsförening . . 800 
Helsingborgs föreläsningsförening . 800 
Ystads föreläsningsförening . . . . 500 
Trelleborgs föreläsningsanstalt . . . 400 
Svalöfs föreläsningsförening . . . . 300 
Lackalänga föreläsningsförening . . 400 
Hörs föreläsningsförening 420 
Kjeflinge föreläsningsförening . . . 400 
Barsebäck-Hofterups föreläsningsför

ening 275 
Arlöfs föreläsningsförening . . . . 450 
Hörby föreläsningsförening . . . . 500 
Eslöfs föreläsningsförening . . . . 500 
Ekeby föreläsningsförening . . . . 400 
Stehags föreläsningsförening . . . . 250 
Dalby föreläsningsanstalt 300 
Sjöbo föreläsningsförcning 260 
Höganäs föreläsningsförcning . . . 650 
Farhults och Jonstorps föreläsnings

förening 300 
Saxtorps föreläsningsförening. . . . 250 
Kägeröds föreläsningsförening . . . 200 
iiilleberga föreläsningsföreniug. . . 250 
Västra Karleby föreläsningsförening 250 
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Kr. 
Svedala f ö r e l ä s n i n g s f ö r e n i n g . . . . 355 
Veberöds föreläsningsförening . . . 200 
Billesholm-Bj nfs föreläsningsför

ening 600 
Limhamns föreläsningsförening . . 450 
Föreläsningsföreningen Union, Hass-

larp 250 
Lomma föreläsningsförening . . . . 200 
Brågarps föreläsningsförening . . . 325 
Anderslöf-Grönby föreläsningsför

ening 200 
Jordberga föreläsningsförening . . . 100 
Herslöfs föreläsningsförening . . . 400 
Brnnnby föreläsningsförening . . . 100 
Löberöds föreläsningsförening . . . 140 
Bara och Möllebergå föreläsnings

förening 250 
Billinge f ö r e l ä s n i n g s f ö r e n i n g . . . . 200 
Lyddeköpingc-Borgeby föreläsnings

förening 200 
Röstånga föreläsningsförening . . . 250 
Kyrkheddinge föreläsningsförening . 250 
Raus föreläsningsförening 200 
Halmstads föreläsningsförening . . 1,100 
Falkenbergs föreläsningsförening . . 500 
Varbergs föreläsningsförening . . . 300 
Kungsbacka föreläsningsinstitut . . 200 
Himlc föreläsningsförening . . . . 800 
Oskarsströms föreläsningsförening . 250 
Harplinge föreläsningsförening . . 300 
Söndrums föreläsningsförening. . . 275 
Getinge föreläsningsförening . . . . 300 
Rydö föreläsningsförening 250 
Snöstorpa föreläsningsförening . . . 200 
Voxtorps föreläsningsförening . . . 150 
Ätradalens föreläsningsförening . . 500 
Slöinge och närgränsande socknars 

föreläsningsförening 200 
Viske föreläsningsförening . . . . 300 
Renneslöfs och Ysby föreläsningsför

ening 150 
Göteborgs arbetareinstitut 2,400 
Lundby arbetareinstitut 760 
Mölndals arbetareinstitut 600 
Gärda föreläsningsförening . . . . 650 
Urebbestads godtemplares föreläs-

ningsanstalt 200 
Inlands Torpe härads föreläsnings

förening 350 
Jonsereds föreläsningsförening . . . 400 
Munkedals föreläsningsförening . . 300 

Er. 
Tjörns godtemplares föreläsnings-

anstalt 800 
Krokslätts föreläsningsförening . . 200 
Venersborgs a r b e t a r e i n s t i t u t . . . . 500 
Alingsås föreläsningsförening . . . 500 
Borås arbetareinstitut 900 
Ulricehamns föreläsningsförening . 200 
Rännums föreläsningsinstitut . . . 600 
Trollhättans föreläsningsinstitut . . 700 
Surte föreläsningsanstalt 600 
Vårgårda föreläsningsförening . . . 100 
Färgelanda och Ödeborgs föreläs

ningsförening 200 
Mariestads föreläsningsanstalt . . • 200 
Lidköpings föreläsningsförening . . 300 
Skara godtemplares föreläsningsan

stalt 450 
Sköfde föreläsningsanstalt 300 
Falköpings föreläsningsförening . . 200 
Styrelsen för Vulkans skol- och 

bibliotekshus i Tidaholm . . . . 400 
Karlstads föreläsningsanstalt . . . 500 
Kristinehamns föreläsningsanstalt . 300 
Kroppa och Lungsnnds föreläsnings

anstalt 400 
Arvika föreläsningsanstalt . . . . 500 
Örebro föreläsningsförening . . . . 800 
Nora godtemplares föreläsningsan

stalt 225 
Linde stads- och bergsförsamlingars 

föreläsningsförening 500 
Knmla föreläsningsförening . . . . 250 
Bofors godtemplares föreläsningsför

ening 400 
Askers föreläsningsanstalt 140 
Fellingsbro föreläsningsförening . • 250 
Glanshammars ni. fl. socknars före

läsningsförening 125 
Yxhults föreläsningsförening . . . 100 
Dcgerfors föreläsningsförening . . . 400 
Ljusnarsbergs föreläsningsförening . 500 
Vesterås arbetareinstitut 1,200 
Sala föreläsningsförening 600 
Köpings föreläsningsförening . . . 400 
Arboga föreläsningaförening . . . . 400 
Norbergs arbetareinstitut 600 
Kungsörs föreläsningsförening . . • 240 
Skultuna föreläsningsförening . . • 250 
Kumla föreläsningaanstalt 300 
Ramnäs-Sura föreläsningsförening . 250 
Falu föreläsningsförening 800 
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Kr. 
Säters föreläsningsförening . . . . 250 
Hedemora föreläsningsförening . . . 450 
Grangärde föreläsningsanstalt . . . 300 
Borlänge föreläsningsförening . . . 300 
Avesta-Grytnäs föreläsningsförening 700 
Orsa centralkommittés föreläsnings

förening 200 
Garpenbergs förcläsningsförening . . 400 
Gustafs föreläsningsförening . . . . 275 
Vämhus studiecirkel 200 
Folkärna föreläsningsförening . . . 300 
Rättviks föreläsningsförening . . . 400 
Mora förcläsningsförening 350 
Föreläsningsföreningen Enighet och 

Vänskap i Grängesberg 200 
Föreningen Ludvika bokstuga . . . 250 
Malungs föreläsningsförening . . . 247 
By föreläsningsförening 250 
Husby föreläsningsförening . . . . 250 
Leksands förcläsningsförening . . . 250 
Gcfle arbetareinstitut 1,600 
Söderhamns arbetareinstitut . . . . 1,000 
Hudiksvalls arbetareinstitut . . . . 800 
Bollnäs förcläsningsförening . . . . 400 
Ofvansjö-Torsåker-Högho föreläs

ningsförening 600 
Bombus föreläsningsförening . . 375 
Forsbacka föreliisningsanstalt . . . 200 
Ljusdals föreläsningsförening . . . 300 
NorraHelsinglandsföreläsningsanstalt 800 
Valbo föreläsningsförening . . . . 300 

Kr. 
Ljusne-Ala föreläsningsförening . . 250 
Kristliga föreningen för unge män i 

Hernösand 500 
Sundsvalls föreläsningsförening . . 400 
Sundsvalls sagverksdistrikts norra 

föreläsningsförening 1,000 
Sundsvalls sågverksdistrikts södra 

föreläsningsförening 850 
Gudmundrå föreläsningsförening . . 800 
Hammar-Nylands undervisningsför

ening 500 
Bollsta-Väja föreläsningsförening. . 450 
Alnösundets föreläsningsförening . . 275 
Skönsbergs föreläsningsförening . . 175 
Alby föreläsningsförening 250 
Torsåkers och Styrnäs föreläsnings

förening 250 
Sollefteå föreläsningsförening . . . 250 
Östersunds arbetareinstitut . . . . 800 
Jctntlands ungdomsförbunds föreläs

ningsförening 400 
Läseföreningen Minerva i Umeå . . 250 
Ytterstfors verkens föreläsningsför

ening 200 
Tekniska skolans i Luleå föreläs

ningsanstalt 400 
(ielKvare-Malmbergots föreläsnings

förening 500 
Kiruna föreläsningsförening . . . . 500 
Bodens föreläsningsanstalt . . . . 800 
Arvidsjaurs föreläsningsförening . . 250 

skolande de belopp, som tilldelats anstalter, hvilka hafva sin 
verksamhet å landsbygden eller dels i stad och dels å Jandet, an-
vandas för ifrågavarande föreläsningars hållande i hufvndsaklig 
öfverensstämmelse med angifna planer; 

och hafve Vi anbefallt statskontoret att de sålunda beviljade 
medlen till vederbörande utbetala med halfva beloppet i början af 
juni 1904 och andra hälften i början af december samma år, sedan 
genom intyg af inspektor, som Vår befallningshafvande jämlikt 
förenämnda kungörelse äger at t förordna, blifvit styrkt, a t t de för 
ifrågavarande understöds åtnjutande stadgade villkor, såvidt den 
förflutna delen af året angår, blifvit fullgjorda. 



FÖRELÄSNINGSKURSER FÖR ARBETARE ÅR 1904. 7 

Från och med år 1885 hafva statsbidrag utgåt t till understöd 
åt sådana anstalter och föreningar, som anordnade föreläsnings
kurser för arbetsklassen. Till en början anvisade Riksdagen för 
detta ändamål årligen 15,000 kr., för åren 1895 och 1896 höjdes an
slaget till 25,000 kr., för år 1897 bestämdes beloppet till 30,000 kr., 
för år 1898 till 35,000 kr., för år 1899 till 45,000 kr., för år 1900 
t i l l 55,000 kr., för hvart och ett af åren 1901 och 1902 till 65,000 
kr. samt slutligen för hvartdefa af åren 1903 och 1904 till 100,000 
kr. Dessa under de senare åren ständigt återkommande, af Kung]. 
Maj:t äskade och af Riksdagen beviljade anslagsförhöjningar hafva 
föranledts af den utomordentligt snabba tillväxten af antalet dylika 
föreläsningsföreningar samt utvecklingen och utsträckningen af deras 
verksamhet, hvilket tagi t sig uttryck äfven däri, a t t för hvarje år 
hos Kungl. Maj:t hemställan gjorts om statsbidrag till långt högre 
belopp än som kunnat af de disponibla medlen beviljas. För att 
kunna motsvara krafven härutinnan har också Kungl. Maj:t funnit 
sig böra hos innevarande års Riksdag hemställa om ytterligare ök
ning i anslaget, så at t tor år 1905 skulle för ändamålet erhållas 
ett belopp af 125,000 kr. 

Enligt bestämmelserna i den ofvan anförda Kungl. kungörelsen 
den 10 juni 1903 har föreläsningsförening, som för sin verksamhet 
önskar bidrag af statsmedel, at t till Konungens befallningsbafvande 
i orten ingifva till Konungen ställd ansökning, så vidt ske kan af-
fattad enligt det vid kungörelsen fogade, här ofvan likaledes åter-
gifna formulär. I denna ansökan skall sålunda upptagas, bl. a. 
föreningens eller anstaltens hemort och stiftelseår samt lämnas 
uppgift å de medel, som för verksamhetens bedrifvande under året 
tillskjutits af kommuner eller enskilda. Med ledning af dessa an
sökningar samt de till dem fogade verifikationer och öfriga hand
lingar kunna sålunda åtskilliga upplysningar erhållas om denna 
föreläsningsrörelses utveckling och nuvarande ståndpunkt. 

Man torde nämligen utan vidare kunna antaga, a t t endast få 
föreningar af här ifrågavarande slag underlåtit at t för sitt arbete 
söka erhålla statens ekonomiska stöd samt at t följaktligen de inkomna 
ansökningarna beträffande understöd af 1904 års anslag verkligen 
omfatta så godt som alla de föreläsningsföreningar tor arbetsklassen, 
som äro i verksamhet eller under året ämna börja sådan. Härvid 
måste emellertid en bestämd skillnad göras mellan de föreningar, som 
enligt nådiga brefvet den 31 dec. 1003 beviljats statsbidrag, och dem, 
som icke tilldelats sådant. Äfven dessa senare hafva visserligen, 
för att kunna söka statsbidrag, företett intyg om, att de för sådana 
föreläsningars anordnande disponera medel till ett belopp, som minst 
motsvarat det äskade anslaget. Men då dessa medel i regel icke 
äro föreningarnas eller anstalternas egna för ändamålet disponibla 
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tillgångar, utan vanligen af kommuner, korporationer eller enskilde 
beviljats under den bestämda förutsättningen, a t t ett lika stort an
slag kunde af staten erhållas, så torde i de flesta fall förvägrandet 
af dylikt anslag hafva till påföljd, a t t icke heller de eventuellt 
utlofvade medlen kunna utbekommas. I alla händelser innebär 
naturligtvis uteblifvandet af påräknadt statsbidrag en så afse-
värd försämring af föreningarnas ekonomiska ställning, att de vid 
sådant förhållande endast undantagsvis torde kunna fullfölja sin 
verksamhet. Det är också hufvudsakligen nyupprättade och så
lunda ekonomiskt svagare föreningar, som i allmänhet förvägrats 
sökta bidrag, enär det naturligen varit vederbörande angeläget a t t vid 
fördelningen af anslagen tillse, det först och främst de förut befint
liga anstalterna må kunna fortfarande vidmakthålla sin verksamhet. 

Af denna anledning beaktas i det efterföljande företrädesvis de 
f ö r e l ä s n i n g s f ö r e n i n g a r och - a n s t a l t e r , h v i l k a e r h å l l i t s t a t s 
b i d r a g för å r 1904 och om hvilka man sålunda med visshet vet 
att de under detta år befinna sig i verksamhet. 

I tabell 1 meddelas upplysningar rörande tidpunkten för till
komsten af hithörande föreläsningsföreningar inom olika delar af 
landet. Till och med år 1890 hade tillhopa endast 13 anstalter af 
sådan art upprättats, nämligen: 

Stockholms arbetareinstitut år 1880. Lunds arbetareinstitut år 1885. 

> borgareskola » 1882.1 Norrköpings > » » 

arbetareförening 1883.' Örebro föreläsningsförening 1886. 

Uppsala arbetareinstitut > < Ystads arbetareinstitut » 

Malmö • > i Söderhamns > > 1887. 

Göteborgs > » Halmstads • » 1890. 

Gefie v • 1881. 

Bland dessa hafva som bekant Stockholms arbetareförening och 
Stockholms borgareskola si t t hufvudsakliga intresse riktadt åt 
andra uppgifter, men båda utöfva dock äfven på det ifrågavarande 
området en omfattande verksamhet.2 Enligt de anförda uppgifterna 
tillkommo under 1880-talet efter föredöme af Stockholms arbetare
institut dylika anstalter i ett flertal af våra större städer. Denna 
utveckling fortsatte i sakta tempo under åren 1891—94, då emeller
tid äfven några föreliisningsföreningar bildades på landsbygden, 
först bland dem år 1891 Haninge-Dalarö föreläsningsförening. 

Från och med år 1895 börjar rörelsen i större utsträckning om
fatta äfven landsbygden. Nämnda år bildades icke färre än 11 
ännu bestående föreningar, och under de därefter följande åren hafva 
sådana tillkommit i nästan ständigt ökadt antal. Denna oafbrutna 

1 Det år. du föreläsningsverksamhetcn började. 
'-' I Stockholm förefinnes ytterligare ett arbetareinstitut, å Södermalm, hvilket för 

år 1004 ut' kommunen åtnjuter ett understöd af 2,000 kr. 



Tab. 1. Stiftelseår för de föreläsningsföreningar, som begärt statsbidrag för år 1904. 
FÖ

R
E

L
Ä

SN
IN

G
SK

U
R

SE
R

 
F

Ö
R

 A
R

B
E

T
A

R
E

 
Å

R
 

1904. 
9 



10 FÖRELÄSNINGSKURSER FÖR ARBETARE ÅR 1904. 

Tab. 2. Föreläsningsföreningar, som erhållit statsbidrag 
för år 1904. 
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Tab. 2. (Forts.) Föreläsningsföreningar, som erhållit stats
bidrag för år 1904. 
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t i l lväxt står naturligtvis i nära samband med de förhöjningar i 
det till föreläsningskuräer för arbetare anvisade anslaget, hvilka, 
såsom fornt visats, allt ifrån nämnda år gång efter annan vid
tagits. 

Vid bedömandet af denna utveckling bör man naturligtvis äfven 
i någon mån beakta de i tabell 1 upptagna f ö r e n i n g a r , som ej 
för å r 1904 e r h å l l i t s t a t s a n s l a g . 1 Om dessa medräknas, får man 
följande antal af under åren 1895—1903 grundade föreläsningsföre
ningar : 

Ar Ar Ar Ar År Ar Ar Ar Ar 
1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 

12 i) 18 11 25 26 51 57 65 

I den nyssnämnda tabellen hafva äfven upptagits ett antal före
ningar såsom tillkomna under år 1904. Då de för undersökningen 
använda uppgifterna förskrifva sig från år 1903, måste detta för
hållande synas egendomligt; det förklaras emellertid däraf, att de. 
ifrågavarande 16 föreningarna, af hvilka 6 erhöllo, men 10 icke 
fingo statsbidrag, under år 1903 interimistiskt planerades för at t 
under år 1904 på allvar börja sin verksamhet. 

De under år 1904 statsunderstödda föreläsningsföreningarnas 
fördelning på städer (samt köpingar) och landsbygd inom olika delar 
af landet framgår af kol. 2 i tab. 2., hvars siffror här nedan äter-
gifvas: 

Antal föreläsningsföreningar. Antal föreläsningsföreningar. 

Hela antalet af år 1904 statsunderstödda föreläsningsföreningar 
utgjorde sålunda 247, hvaraf 80 i städer eller köpingar samt 167 på 
landsbygden. Bland de olika landsdelarna står Skåne (Malmöhus 

1 Anmärkas må, att »foreläsningsforeningen i Paris», hvilken sökt, men ej er
hållit statsbidrag för år 1904, icke alls medtagits i denna redogörelse. 
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och Kristianstads län) utan jämförelse främst med icke mindre än 
60 föreningar, hvaraf 49 på landsbygden och 11 i städer. I öfrigt 
finner man, såsom ock naturligt är, a t t vissa i industriellt hänseende 
viktigare län, såsom Kopparbergs, Östergötlands, Vestmanlands 
och Grefleborgs län, uppvisa ett jämförelsevis stort antal dylika 
föreningar, hvarjämte exemplet från Skåne tydligen kraftigt in
verkat i Halland och Blekinge. 

Tab. 2 lämnar vidare uppgifter om de under år 1904 stats
understödda föreningarnas ekonomiska förhållanden under samma år. 
Med afseende härå må emellertid framhållas, att de meddelade 
siffrorna angående de bidrag, som af kommuner o. d. (kol. 5) äfven-
som af föreningarna själfva eller enskilda m. fl. (kol. 6) tillskjutits 
för föreläsningsverksamhetens uppehållande, af flere orsaker icke 
kunna anses fullt exakta. Först och främst må erinras, att de i 
förevarande kolumner upptagna bidragen visserligen blifvit före
ningarna garanterade, men att, såsom förut omnämnts, därvid ofta 
tillfogats villkor om lika stort tillskott från statens sida. Enär 
detta tillskott ofta beviljats t i l l mindre belopp än det af föreningarna 
begärda, torde sålunda i vissa fall äfven den af föreningen garante
rade summan icke komma a t t utgå i sin helhet utan endast till den 
del, som motsvarar statsbidraget. Vidare hafva vissa föreläsnings
anstalter, däribland de i Stockholm befintliga, sina räkenskaper 
anordnade efter föreläsningsår, motsvarande skolåret, hvarvid det 
naturligtvis blir svårt a t t bestämdt angifva, hvad som kan beräknas 
för kalenderåret 1904. Likaså möta stundom svårigheter att af-
göra, huru stor del af en förenings inkomster användas för anord
nande af sådana föreläsningskurser för arbetareklassen, hvarom här 
är fråga, enär äfven andra mer eller mindre närliggande uppgifter 
utgöra föremål för dylika anstalters verksamhet; naturligtvis före
finnas i alla dylika fall garantier för, att anstalten genom egen för
sorg till föreläsningarnas bedrifvande anskaffar åtminstone samma 
belopp som statsbidraget. 

A andra sidan bör betonas, a t t de i kol. 5 och 6 uppförda, 
föreningarna garanterade beloppen ej sällan torde vara lågt beräk
nade. I många fall är häri nämligen ej inräknad någon som helst 
inkomst genom inträdesafgifter af åhörare, liksom också antalet af 
inträdes- och årsafgifter i föreningarna ej upptagits högre än hvad 
som med visshet kan påräknas. I trots af de förut påpekade om
ständigheter, som skulle kunna medföra en sänkning i de ifråga
varande inkomstsummorna, torde dessa sålunda i verkligheten ut
göra minimibelopp. 

Enligt tabell 2 hade samtliga 247 föreningar, som erhöllo stats
bidrag, gjort framställning om att bekomma tillhopa 136,330 kr., 
nämligen de 80 föreningarna i stad (53,077 och de 167 föreningarna 
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på landsbygden 73,253 kr. Häraf beviljades för de förra 48,975, 
för de senare 52,672 kr., eller resp. 77-6 och 71-9 % af de begärda 
beloppen; för alla tillhopa sålunda 101,647 kr. eller 74-6 % af hela 
det begärda statsbidraget. 

Föreningarnas för arbetareföreläsningar afsedda inkomster för 
är 1904 skulle enligt tab. 2 utgöra: 

Anmärkningsvärdt är här, a t t föreläsningsföreningarna i stä
derna erhålla mer än 1/'s af sina inkomster genom kommunernas bi
drag, under det att på landsbygden det motsvarande tillskottet 
endast utgör något öfver 1/G. Skillnaden utfylles hufvudsakligen 
genom »öfriga inkomster», hvilken inkomstrubrik för landsbygdens 
föreningar blir betydande särskildt på grund af frivilliga bidrag 
från nykterhetsorganisationer samt bruks- och sågverksbolag o. d. 
Påpekas må äfven, a t t staten med ett jämförelsevis något större 
belopp bidrager t i l l upprätthållandet af föreläsningsverksamheten 
på landsbygden än i städerna. 

Främst bland de olika landsdelarna med afseende å totalbeloppet 
af föreningarnas inkomster står naturligtvis Malmöhus län med 
sammanlagdt 40,179 kr.; därnäst följa Stockholms stad med 20,800 
kr., Göteborgs och Bohus län med 17,907 kr., Kopparbergs län med 
16,647 kr. samt Gefleborgs län med 16,178 kr. Något annorlunda 
ställer sig förhållandet, om man grupperar länen efter det genom
snittliga inkomstbelopp, som kommer på hvarje särskild förening. 
Ordningen blir då: Stockholms stad med 6,933 kr, Göteborgs och 
Bohus län med 1,791 kr., Gefleborgs län med 1,471 kr. och Elfsborgs 
län med 1,246 kr. i inkomster för hvarje förening. Skånelänen 
komma denna gång ej upp till medeltalssiffran, som för hela riket 
utgör 1,050 kr., hvaraf för städerna 1,632 kr. och för landsbygden 
771 kr. 

I detta sammanhang må äfven meddelas några upplysningar 
om, huru de f ö r e n i n g a r , som ej e r h å l l i t a n s ö k t s t a t s b i d r a g 
för å r 1904, beräknat sin ekonomiska ställning för nämnda år 
— under förutsättning at t dylikt understöd skulle beviljas. Dessa 
föreningars garanterade inkomstbelopp uppgingo till sammanlagdt 
20,755 kr., hvaraf 6,765 kr. tillförsäkrats dem af resp. kommuner. 
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Totalsumman af de begärda statsbidragen belöpte sig till 19,801 kr., 
hvadan sålunda de 64 föreningarnas beräknade inkomster för året 
skulle hafva utgjort tillhopa 40,556 kr., d. v. s. för en hvar af 
dem i genomsnitt 634 kr. 

Med afseende å statsbidragens fördelning kan slutligen påpekas, 
a t t af de 235 föreningar, som åtnjöto understöd för år 1903, 227 
sökt och äfven erhållit sådant jämväl för år 1904; bland de 84 för 
första gången ansökande föreningarna kunde endast 20 tilldelas 
statsbidrag. 

Den senaste bostadsundersökningen i Stockholm. 
På föranstaltande af styrelsen öfver Stockholms stads asyler 

för husvilla anställdes i hufvudstaden under åren 1901/03 en bostads
undersökning, omfattande lägenheter t i l l j jch med _tre rjnn__och__kj)k 
och afsedd at t mera ingående än de allmänna bostadsräkningarna 
utreda de mindre bemedlade klassernas bostadsförhållanden ur eko
nomisk, social och hygienisk synpunkt. Materialet vid denna under
sökning anskaffades på två olika vägar, nämligen dels genom ut
drag i uppbördsverket af de uppgifter, husvärdarne lämnat till den 
allmänna bostadsräkningen år 1900, och af mantalslängderna för 
Stockholms stad år 1901, dels genom personliga_besök i de mera 
trångbodda lägenheterna under år 1902. Bearbetningen verkställ
des af amanuensen i statistiska centralbyrån d:r J. Guinchard, och 
hela undersökningen förelåg afslutad i oktober 1903. De vikti
gaste resultaten däraf meddelas här nedan, hvarvid för jämförelses 
skull några data från Kristiania och Köpenhamn äro medtagna. 

Hela antalet smålägenheter i Stockholm uppgick vid slutet af 
år 1900 till 48,140. Af dessa tillhörde flertalet, nämligen 17,467 
eller 36-3 % lägenhetsgruppen ett rum och kök. Närmast följde två 
rum ocb kök, utgörande 12,976 (27-0 %), ett rum utan kök 9,200 
(19-1 %) och tre rum och kök 6,601 (13-7 %). Öfriga grupper spela 
en mera underordnad roll, representerande tillsamman endast 3·9 % 
af totalantalet, och kunna därför ' i det följande lämnas ur räk
ningen. 

Af de olika stadsdelarna äger Södermalm de flesta smålägen
heterna, uppgående till ett antal af 15,506 eller 32-2 % af samtliga, 
och därefter följa: öfre Norrmalm med 11,775 (24'5 %). Östermalm 
med 8,920 (18'5 %), Kungsholmen med 5,912 (12-3 $, Nedre Norr
malm med 4,082 (8-5 %) och Staden mellan broarna med 1,945 (40 %). 
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Folkmängden i de år 1900 befintliga smålägenheterna utgjorde 
204,957 personer eller mer än 2/s af Stockholms dåvarande befolk
ning. Af dessa voro ej mindre än 56,199 eller 27-4 % innebo
ende1. Mot 1,000 boende svarade alltså i medeltal 274 inneboende, 
hvilket innebär en beklaglig ökning af 10 % från år 1895, då en 
motsvarande undersökning gaf till resultat 249 inneboende pro 
mille. Flertalet inneboende, nämligen 51,822 (92-3 %) äro vuxna 
d. v. s. öfver 15 år, och de manliga inneboende befinna sig i majo
ritet, uppgående till 30,598 (54-5 %) mot 25,601 kvinnliga. I de 
minsta lägenheterna, ett kök utan rum och ett rum utan kök, öfver-
skjuter dock antalet inneboende kvinnor rät t betydligt antalet män, 
hvilket tydligen sammanhänger därmed, at t dylika lägenheter till 
större delen äro i första band uthyrda till kvinnor. 

Af alla hithörande lägenhetsgrupper befinnes ett rum och 
kök härbärgera det relativt minsta antalet inneboende, utgörande 
endast 220 af 1,000 boende. Högst på skalan stå däremot tvä 
rum och kök med 321 inneboende på 1,000 boende, och nära därin-
till komma tre rum och kök med 320 pro mille, under det a t t 
ett rum utan kök stannar vid 249 pro mille. En förklaring till 
dessa siffror torde man i likhet med bearbetaren kunna finna 
däri,, a t t ett rum och kök, som ju är »typen för en enkel arbetare
bostad», i främsta rummet användes af familjer, som på grund af 
det mindre utrymmet ej känna sig frestade att taga inneboende, 
hvaremot i två- och trerumslägenheterna det ökade utrymmet lockar 
till a t t hyra en för familjens förhållanden för dyr lägenhet, hvar-
efter man sedan måste söka reducera hyran genom tillskott af de 
inneboendes afgifter. 

Med afseende på inneboendesystemets florerande inom de olika 
stadsdelarna mötes man af rä t t öfverraskande siffror. Det visar 
sig nämligen, a t t Södermalm, som visserligen har på sin lott det 
absolut största antalet inneboende, nämligen 17,822 eller 31-7 °ö, lik
väl relativt sedt intager den bästa platsen, i det att af 1,000 boende 
där endast 262 äro inneboende. • Anledningen härti l l torde vara, 
dels a t t hyrorna i denna stadsdel äro de relativt billigaste, dels at t 
det barnlik a småfolket, som redan har knappt utrymme för sina 
ögna, särskildt håller till på Söder. Först i andra rummet kommer 

1 Anmärkas bör dock, att pa grund af undersökningsmaterialets beskaffenhet en 
fullt nöjaktig skillnad mellan hyrande och inneboende ej kunnat uppdragas. Till 
hyrande halva sålunda räknats alla de, som husvärdarne till mantalsskrifuingen upp
tagit pä sina till rotemännen inlämnade s. k. "hufvudförteckningar, d. v. s. alla de. 
som kontnikterat med husägaren, ooh dessa personers familjer; till inneboende äter 
hafvn hänförts alla öfriga_i lägenheten boende personer. Genom denna indelningsgrund 
blifva äfven personer, som disponera ett rum tor egen räkning, betraktade som inne
boende. Detta motsvarar ju ej hvad man vanligtvis inlägger i begreppet inneboende, 
nämligen att en person sammanbor med familjen. Emellertid torde beträffande de 
minsta lägenheterna skillnaden i detta hänseende bortfalla. 
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Östermalm, därefter Kungsholmen, öfre och Nedre Norrmalm och 
sist Staden mellan broarna med ej mindre än 329 inneboende af 
1,000 boende. Hvar tredje person är alltså i sistnämnda stadsdel 
att räkna till de inneboendes klass. 

Af dessa siffror får man ett begrepp om inneboendesystemets 
i n t e n s i t e t i de olika stadsdelarna, men de bevisa ingenting angående 
systemets u t b r e d n i n g (extensitet). En undersökning i detta hänse
ende gifver åt Södermalm och Kungsholmen jämförelsevis dåliga 
platser, i det a t t endast resp. 43-9 % och 41-3 % af deras smålägen
heter äro fria från inneboende, medan för Nedre Norrmalm och Öster
malm motsvarande ta l uppgå till 50 l % och 47-9 %. Detta för
hållande låter sig emellertid mycket väl förlikas därmed, a t t an
talet inneboende, såsom förut påpekats, är relativt lågt på Söder 
och Kungsholmen. Det betyder endast, a t t de inneboende i sist
nämnda stadsdelar äro mera utplanterade på de här talrika arbetare
hemmen, under det att de tvärtom på Norrmalm och Östermalm 
koncentrerats på ett mindre antal lägenheter. 

En jämförelse med Kristiania och Köpenhamn beträffande inne
boendesystemet är naturligtvis mycket vansklig, då man ej vet, efter 
hvilken grund siffrorna för dessa städer beräknats. Dock må här 
meddelas, a t t i Köpenhamn med V» större folkmängd än Stockholm, 
förstäderna oräknade, hela antalet »logerende» år 1901 utgjorde 
endast 22,930 personer och i Kristiania år 1900 ej mer än 16,848 
mot i Stockholm sistnämnda år 56,199 personer i smålägenheterna.1 

Inneboendesystemet är en sorglig illustration af den allmänna 
trångboddhet, som utmärker Stockholms smålägenheter och som med
för så stora faror ur social och hygienisk synpunkt. Denna sida af 
våra bostadsförhållanden belyses på flera sätt genom den senaste 
undersökningen. 

M e d e l f o l k m ä n g d e n p r rum u t g j o r d e : 2 

År 1894. År 1900. 

för ett rum utan kök 2'73 2·93 

> ett rum och kök 2·15 218 

> två rum och kök 1'65 1"65 

> tre rum och kök 1'1 S " 1 

Ökningen sedan 1894 är visserligen ej så betydande, men oro
ande nog, då man besinnar, at t trångboddhet otvifvelaktigt härskade 
redan då. Störst är folkmängdstätheten fortfarande i ett rum utan 
kök, hvilken lägenhetsgrupp är nära 2Vs gånger så t ä t t befolkad 
som den bäst ställda, tre rum och kök. Hvad de särskilda stads-

1 Tabelvasrk till K0benhavns statistik n:r 13 och Statistisk aarbog for Kristiarna 
by 1902. 

a Kök öfVerallt räknadt lika med rum. 
2 
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delarna beträffar, äro lägenheterna på Kungsholmen och Söder
malm omkring 40 % tä tare bebodda än på Östermalm och nedre 
Norrmalm. 

E t t slående bevis på trångboddheten i smålägenheterna år 1900 
lämnar följande beräkning. Enl igt läkares mening behöfver en 
vuxen person 20 kubikmeter luftrymd och ett barn hälften så mycket 
Medelstorleken för ett rum i Stockholms smålägenheter är i genom
snitt 33'8 kubikmeter. Öfverbefolkning kan således sägas hafva 
inträdt, när medel folkmängden pr rum uppgår till öfver 2 personer. 
Öfver 33 y af alla smålägenheter äro dock af detta slag, och nära 
100,000 personer eller inemot V:> af Stockholms folkmängd äro hän
visade att bo i dylika öfverbefolkade lägenheter. 

Ännu bjärtare träder oss emellertid trångboddheten till mötes 
vid en blick på de år 1902 undersökta smålägenheter. Då denna 
del af undersökningen skedde genom personliga besök i bostäderna, 
hade man jämväl bättre tillfälle a t t genom noggranna mätningar 
och andra observationer konstatera såväl folkmängdstätheten som 
lokalernas sanitära beskaffenhet öfver hufvud. De härvid vunna 
siffrorna lämpa sig äfven i många fall för en jämförelse med d:r 
K. Key-Äbergs, på uppdrag af stadsfullmäktige verkställda, under
sökning år 1896, som i främsta rummet afsåg arbetarnes bostads
förhållanden. 

M e d e l f o l k m ä n g d e n p r r u m u t g j o r d e : 

Det är alltså en högst väsentlig försämring, som ägt rum sedan 
år 1896, en försämring, som i synnerhet drabbat två- och trerums
lägenheterna. För dem har nämligen folkmängden pr rum ökats 
med resp. 20-4 \ och 19-7 y, hvaremot för ett rum och kök ökningen 
är minst eller endast 10-0 %. Detta gifver ett yt terl igare stöd åt 
den förut uttalade åsikten, a t t ett rum och kök mindre lämpar sig 
för inneboendesystemet. 

De säkraste mätarna pa trångboddheten äro emellertid g o l f y t a n 
och l u f t r y m d e n pr p e r s o n , likasom dessa faktorer gifvetvis spela 
en utomordentlig roll vid bedömandet af en lägenhets sanitära be
skaffenhet i allmänhet. Resultaten af 1902 års undersökning i 
detta hänseende framgå af följande tablå, där för de olika lägen
hetsgrupperna angifvits golfyta och luftrymd pr person i me
deltal : 
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Då en golfyta af omkring 5 kvadratmeter, som motsvarar en 
luftrymd af löjnibikmeter, anses som ett minimum för en person, 
hafva följaktligen endast två- och trernmslägenheterna at t uppvisa 
en tillräcklig medelsiffra. Men äfven en stor del af dessa lägenheter 
ligger under det tillåtna medeltalet, ehuru detta motväges af en del 
verkligt goda lägenheter. 

Se vi på de olika stadsdelarna, befinnes det, at t Södermalm och 
Staden mellan broarna stå under strecket med resp. 12-9 och 14·6 
kubikmeter luftrymd pr person i smålägenheterna, medan öfre Norr
malm och Kungsholmen nät t och jämnt hinna öfver medeltalet. Bast 
ställda äro Östermalm och Nedre Norrmalm med resp. 17M och 
21-3 kbm. För jämförelses skull kan nämnas, a t t motsvarande tal 
för uppmätta lägenheter å Östermalm med 6 eller flera rum är 
114 kbm. 

Samtidigt med at t folkmängdstätheten pr rum för smålägen
heterna så väsentligt ökats sedan år 1896, har naturligtvis en mot
svarande minskning ägt rum i fråga om golfyta och luftrymd pr 
person. Uttryckt i procentiska tal belöper sig denna minskning, 
hvad luftrymden beträffar, till 14-5 'i för två rum och kök, 14-2 "i 
för ett rum utan kök, ll-o % för ett rum och kök och 0-5 % för tre 
rum och kök. 

Enl igt hvad förut påpekats, kan 15 kubikmeter pr person ej 
anses för mycket ifråga om den luftrymd, som i en bostad behöfves 
för hvar person. Det visar sig då, a t t af de år 1902 undersökta 
18,019 lägenheter ej mindre än 9,343 erbjödo de däri boende en luft
rymd pr person, understigande det fastslagna minimum. Dessa 
lägenheter, utgörande 51-8 % af hela antalet, kunna således betecknas 
som ö fve rbe fo lkade . I sådana lägenheter hystes 52,137 personer, 
af hvilka inemot hälften hade mindre än 10 kbm. och 3,319 hade 
mindre än 5 kbm. luftrymd pr person. 

Ifråga om de olika lägenhetsgrupperna ställa sig förhållandena 
i de minsta lägenheterna synnerligen dåligt. Bland hufvudgrup-
perna representeras maximum i detta hänseende af ett rum utan kök, 
i det a t t mer än 8/io af den där boende befolkningen sakna nödigt 
bostadsutrymme. Bäst stå tre rum och kök, ehuru äfven där nära 
1/4 af befolkningen lider brist på den nödvändiga luften. 
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En jämförelse mellan Stockholm och Köpenhamn beträffande 
folkmängdstätheten pr lägenhet utfaller på följande sät t : 

Under förutsättning, a t t de olika lägenhetsgrupperna i de båda 
hufvudstäderna äro af ungefär samma medelstorlek, skulle alltså 
ettrumslägenheterna i Stockholm vara ej mindre än 84 % tätare be
bodda än i Köpenhamn, och för två- och trerumslägenheterna äro 
motsvarande procentiska tal resp. 36 % och 13 %?• 

Den stora trångboddheten i Stockholms smålägenheter har sin 
naturliga orsak i de höga hyrorna. Redan den allmänna bostads
räkningen år 1900 gaf till fullo vid handen, hurusom hyrorna sär-
skildt för smålägenheterna ökats ofantligt sedan år 1894. Den här 
refererade bostadsundersökningen tillåter oss emellertid a t t gå denna 
viktiga fråga närmare in på lifvet och från olika synpunkter upp
visa de nuvarande hyrornas orimlighet. 

Den årliga hyran utgjorde år 1900 i m e d e l t a l pr r u m och p r 
p e r s o n : 

Den relativt dyraste lägenhetsgruppen är alltså et t rum utan 
kök. Ärshyran pr person ställer sig visserligen där billigast, men 
det betyder endast, a t t man måste sammanpacka sig desto mera för 
att komma ut med den dyra hyran. Den bästa platsen intages 
däremot af ett rum och kök med en årlig medelhyra af 116 kr. 
pr rum eller 232 kr. pr lägenhet. 

Jämföras de olika stadsdelarna beträffande medelhyran pr rum, 
d. v. s. dyrheten, befinnes Östermalm, såsom ju var a t t vänta, stå 

1 Tabelvserk till Kobenhavns statistik N:r 13. För vinnande af jämförlighet med 
Köpenhamnsstatistiken äro för Stockholm till ettrunislägenheterna hänförda ett kök 
utan rum, ett rum utan kök och ett rum och kök samt till två- och trerumslägenheterna 
såväl två och tre ram och kök som två och tre rum utan kök. 
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främst med 146 kr. i medelhyra, hvarefter i ordning följa Nedre 
och öfre Norrmalm, Kungsholmen, Staden mellan broarna och sist 
Södermalm med en medelbyra af endast 116 kr. 

Sedan år 1894 har den procentiska ö k n i n g e n af hyressumm&n 
pr lägenhet och pr person utgjort: 

Som man ser, är hyrornas stegring högst betydlig, i regeln 
mer än 30 %. Årshyran pr person har ökats något mindre, hvilket 
betyder, a t t befolkningen tvingats att bo trängre för att kanna 
möta de stigande hyrorna. 

De hittills meddelade hyressiffrorna gälla år 1900. Såsom redan 
flera gånger påpekats, har emellertid en motsvarande undersökning 
gjorts äfven för år 1902, och af denna undersökning framgår, att 
hyrorna ej oväsentligt ökats under de två mellanliggande åren. 
Sålunda utgjorde m e d e l h y r a n p r r u m : 

Den procentiska hyresökningen belöpte sig alltså för ett rum 
utan kök ti l l 8-7 % för ett rum och kök till 5-6 % och för två rum och 
kök till I-s «i. Tager man dessutom i betraktande, att 1902 års 
undersökning företrädesvis gällde de sämre lägenheterna, under det 
at t talen för år 1900 afse alla lägenheter såväl bättre som sämre, 
måste den ofvan konstaterade ökningen snarare anses mindre än den 
i verkligheten är. Den obetydliga nedgången för t re rum och kök 
(0-7 %) är naturligtvis endast skenbar och beroende på, a t t blott ljt> 
af dessa lägenheter och därtill de sämre varit föremål för under
sökning år 1902. 

En tillförlitligare mätare på hyrans skälighet än hyresbeloppet 
pr rum är emellertid å r s h y r a n p r k u b i k m e t e r . Härom föreligga 
från 1902 års undersökning mycket talande siffror. Nedanstående 
tablå, där, för jämförelsens skull, äfven hyran pr rum och pr 
person är medtagen, gifver oss följande hyresresultat: 
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Den hyra, som betalas för de sämre smålägenheterna, torde 
alltså i jämförelse med hyresbeloppet för en modernt inredd öster
malmsvåning få betecknas som allt för hög. En blick på siffrorna 
för hyresbeloppen pr person gifver vid handen, huru den stora hyran 
förbilligas. Sammanträngningen i de minsta lägenheterna represen
teras nämligen af en hyressiffra pr person af omkring 50 kr., under 
det a t t i de stora östermalmsväningarna betalas 334 kr. 

Jämför man de olika stadsdelarnas dyrhet efter hyresbeloppet 
pr kubikmeter, visar det sig, a t t Staden mellan broarna med sina ofta 
underhaltiga lägenheter kommer i främsta rummet med 4-5 5 kr. 
Sedan följa Östermalm med 4-26 kr., Öfre Norrmalm med 4o6 kr., 
Nedre Norrmalm med 4·00 kr., Kungsholmen med 3-71 kr. samt sist 
och billigast Södermalm med 3-5 9 kr. 

Intressant är en j ä m f ö r e l s e med f ö r h å l l a n d e n a å r 189(>. 
Följande sammanställning visar, huru mycket talen beträffande års-
hyra pr kbm., folkmängd pr rum och luftrymd pr person för år 
1902 öfver eller understiga motsvarande tal för år 1896. 

Dessa siffror tarfva näppeligen några förklaringar. De lämna 
endast ett ny t t bevis på, a t t smålägenheterna i Stockholm nu äro 
dyrare och mera trångbodda. 

Enligt af bearbetaren gjorda beräkningar, hvilka synas tillfreds
ställande nog, måste en årshyra pr kbm.af 3 kr. och däröfver anses 
som allt för dyr. Af 1902 års undersökning framgår då, a t t af de 
18,019 besökta lägenheterna ej mindre än 15,37(5 eller 85'3 ?» voro 
åsatta en hyra pr kbm af 3 kr. eller däröfver. Således voro hy
rorna för mer än 4/s af lägenheterna a t t anse som otillbörligt höga. 
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Till sist meddela vi här en jämförelse mellan de tre nordiska 
hufvudstäderna i fråga om m e d e l h y r a n för s m å l ä g e n h e t e r . 

Såsom synes, ställer sig medelhyran i Stockholm i genomsnitt 
ungefär dubbelt så dyr som i Köpenhamn och nära 50 % dyrare än 
i Kristiania. 

N. B—n. 

Arbetspris på landsbygden i Sverige. 
(Efter Bidrag till Sveriges officiella statistik: Hushållningssällskapens berättelser.) 

Från år 1865 till och med de i ekonomiskt hänseende olyckliga 
åren 1868—69 befunno sig arbetsprisen i stadigt sjunkande, men vid 
gynnsammare konjunkturer stego de sedan åter ända ti l l år 1876. 
Härefter inträdde ett prisfall åren 1877—79, åtföljdt af en ny höj
ning åren 1880—84 och ett ny t t prisfall åren 1885—87, hvilket 
sistnämnda år prisen ställde sig sålunda: vanlig årslön i husbondes 
kost för dräng 140, för piga 64 kr.; värdet af stat och lön för dräng 
346, för piga 202 kr.; sommardagsverkspris för man 1-48, för kvinna 
0-87, kr.; vinterdagsverkspris för man 0-99, för kvinna 0-59 kr. Från 
denna tid hafva arbetsprisen under 13 år till och med år 1900 varit 
stadda i oafbruten stegring. 

Jämföras 1900 års pris med motsvarande för åren 1869, 1876 
och 1887, befinnes stegringen hafva utgjort: 

1 Tabelvierk til Kebenhavns statistik N:r 12. 
- Enligt benäget meddelande från Kristiania kommunes statistiskc kontor. 
8 Rörande hyresprisen är 1903 för såväl Stockholm som ett 40-tal andra orter i 

riket jfr afdclningena »Mcddel.» 1903, sid. 192 ff. 
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Arbetsprisen (i kronor) år 1901. 
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Med år 190] inträdde emellertid en återgång beträffande de 
flesta prisslagen, särskildt dem, som afse manligt arbete. Nedgången 
var dock ej större än at t 1901 års priser äro de afgjordt högsta, 
som förekommit under något år med undantag för år 1900. 

Prisfluktuationerna sedan år 1865 samt variationerna å prisen 
inom de olika länen år 1901 framgå närmare af den å föregående 
sida meddelade tabellen. 

De högsta arbetsprisen år 1901 liksom föregående år förekommo 
i de norrländska länen samt i Dalarne. Genomsnittsprisen för Norr
land, såsom ett helt betraktadt, förhöllo sig på följande sätt till 
riksmedeltalen: 

Med undantag endast för årslönen för piga voro sålunda arbets
prisen i Norrland genomgående mycket högre än i riket öfverhufvud. 
An större blir naturligtvis differensen, om de olika lönebeloppen 
för Norrland jämföras med motsvarande genomsnittstal för öfriga 
delar af Sverige, betraktade såsom ett helt. 

För höga pris å vissa slag af arbete utmärkte sig vidare Verm-
lands samt Jönköpings län, i hvilket sistnämnda län dock dags
verksprisen voro låga. 

De lägsta arbetsprisen voro däremot tillfinnandes i Hallands, 
Södermanlands och Skaraborgs län samt särskildt beträffande dags
verksprisen äfven i Kalmar, Blekinge och Elfsborgs län. 

Lönerna per år för kvinnliga tjänare i husbondes kost företedde 
de minsta skiljaktigheterna inom olika landsdelar. De högsta talen 
uppvisade här Jönköpings, Östergötlands, Uppsala och Malmöhus 
län. Genomsnittstalet för Norrland nådde däremot, såsom of van 
visats, ej fullt upp till riksmedelsiffran — ett ganska anmärknings-
värdt undantagsförhållande, som torde bero dels på den relativt 
ringa stadsbefolkningen och dels därpå, att de specifikt norrländska 
industrigrenarna, i endast obetydlig grad betjäna sig af kvinnlig 
arbetskraft. 
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Arbetsförhållandena å olika orter i riket år 1903. 
(Enligt ombudens rapporter.1) 

Uppsala. 

Juli—sept. Arbetslöshet torde icke på något arbetsområde af 
för orten nämnvärd betydenhet hafva varit rådande. — Förändringar 
med afseende å arbetslön och arbetstid hafva, såvidt underrättelser 
kunnat vinnas, icke inträffat af generell beskaffenhet. — Den enda 
(irbetslconflilä, som förekommit nnder kvartalet, är den lockout, som en 
industriell anläggning (gjuteri och mekanisk verkstad), såsom med
lem af Sveriges verkstadsförening, den 6 juli proklamerade mot där 
anställda arbetare tillhörande gjutarefackföreningen, hvilken åtgärd 
föranledde s. k. sympati strejk af en del andra af verkstadens ar
betare. Lockouten proklamerades på middagen den 15 juli a t t taga 
sin början följande dags morgon mot gjutare, tillhörande gjutare-
fackföreningen. Arbetet å gjuteriet nedlades då genast på efter
middagen den 6 af samtliga gjutare (med undantag af gjutmästaren) 
eller 16 arbetare. Från och med den cS juli strejkade arbetarne å 
de mekaniska verkstadsafdelningarna — med undantag af verk
mästaren, 3 modellsniekare och 1 elev — inalles 15 arbetare. Ar
betet återupptogs af samtliga utestängda och strejkande den 3 au
gusti på samma villkor ifråga om lön och arbetstid (60 timmar i 
veckan), som förut gällde. 

N. A. 

Eskilstuna. 

Okt.—dec. Den i föregående rapport omförmälda arhetshonflihtcM 
vid en träförädlingsfabrik på platsen var ännu icke löst vid 1903 
ars utgång, och har verksamheten där under hela kvartalet legat 
nere. 

1 Jfr ^Medilcl.. 1903. s. 150 ff 
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Inom järn- och metallindustrien voro i början af oktober af de 
organiserade arbetarne 43 utan arbete. Antalet under hela kvar
talet anmälda arbetslösa var 128. Från andra orter hafva dess
utom under samma tid 23 personer förgäfves sökt arbete på platsen. 
Under kvartalet hafva 51 af de arbetslöse erhållit arbete och lika 
många afrest till andra platser, hvadan sålunda de arbetslöses antal 
den 31 dec. var 49. 

Såsom ett allmänt omdöme om arbetsförhållandena under kvar
talet kan sägas, att de varit bä t t re än under motsvarande tid 
året förut, då arbetslösheten var större. Uppmärksammas bör äfven, 
att de arbetslöses antal under 1903 års sista kvartal säkerligen 
skulle varit än mindre, såvida icke en större fabrik, till följd af 
ägarens iråkade konkurs, varit stängd under hela kvartalet. 

De ofvan meddelade uppgifterna om arbetslösheten afise, som 
nämndt, endast de organiserade arbetarne. För de oorganiserade 
torde svårligen någon tillförlitlig uppgift kunna anskaffas, men så 
mycket torde med säkerhet kunna sägas, att arbetslösheten bland 
de oorganiserade varit förhållandevis större än bland de organiserade. 

Arbe ts för t jäns ten uppgifves för denna kvartalsperiod hafva 
varit något bättre än under motsvarande tid året förut. 

L. J. 

Kalmar. 
Okt.—dec. Under kvartalet har någon afsevärd förändring ieke 

ägt rum inom arbetsmarknaden, utan torde såväl arbetstid som 
arbetslöner hafva varit desamma inom alla yrken, som under före
gående kvartal. Arbetet har fortskridit lugnt och ostördt med 
normal a rbe ts t i l lgång. 

Hj. A. 

Karlskrona. 
Okt.-dec. Ställningen på arbetsmarknaden har inom de flesta 

områden varit normal. Någon klagan öfver ogynnsamma kon
j u n k t u r e r har icke försports från något håll, med undantag af 
tvenne grenar af den stora industrien. Den ena af dessa är den 
granitindustri, som bedrifves i trakten af Karlskrona, representerad 
af trenne större firmor. Tvänne af dessa hafva, på grund af bristande 
beställningar, under kvartalet nedlagt arbetet på åtskilliga arbets
platser, hvarigenom en mängd arbetare blifvit utan syssel-
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s ä t t n i n g . Visserligen har den tredje granitindustrifirman i nämnda 
afseende haft det något gynnsammare ställdt och till och med kunnat 
öka sin arbetsstyrka med c:a 75 man, men ändock har en mängd 
arbetare inom denna bransch måst gå arbetslösa. Arbetsgifvarne, 
soin arbetat åtskilligt på lager, särskildt billigare stensorter, på 
hvilka beställningar ej finnas inne, hafva ock tills vidare s a t t ned 
a r b e t s l ö n e n med c:a 5 % för ackordsleverans »fritt vid sjön». 
Däraf beröres emellertid ej själfva normalpriset för huggning af 
stensorten, utan endast ersättningen för det öfriga omackorderade 
besväret med stenens transport etc. Förhållandena inom stenindu
strien, som under kvartalet var i t under a f g j o r d t t i l l b a k a g å e n d e 
inom distriktet, kunna emellertid helt hastigt förändras till det 
bättre, genom inkommande af en eller annan beställning, då dessa 
vanligen pläga uppgå t i l l mycket betydande summor. — Äfven inom 
Idädesfabrilcaiionen hafva konjunkturerna under kvartalet varit af
g j o r d t i n e d g å e n d e ; särskildt gäller detta tillverkningen af s. k. 
stapelartiklar för den allmänna marknaden. Till denna nedgång i 
konjunkturerna hafva flera orsaker uppgifvits samverka, såsom till
komsten af flera nya, stort anlagda fabriksetablissement i andra 
delar af riket (Örebro, Norrköping och Kristianstad) och däraf alstrad 
stark konkurrens. 

Vid slutet af kvartalet var tillgången på icke facklärda arbetare 
s t ö r r e än e f t e r f r å g a n . Orsaken härtill är att söka i det med 
den kallare årstidens inträde inträffade gradvisa afstannandet af 
den förhållandevis ovanligt lifliga byggnadsverksamhet, som förut 
under aret varit rådande i Karlskrona, och som ännu i början af 
kvartalet gjorde det ganska svårt för andra yrkesgrenar at t få sitt 
behof af grofarbetare tillgodosedt. — Någon ny arbetslconflikt har 
icke under kvartalet förefallit inom distriktet. Visserligen kvar-
stodo såsom ovipp gjorda sedan föregående kvartal en strejk och en 
blockad (båda vid stenhuggerier), men hafva båda dessa konflikter 
nu blifvit afvecklade, ehuru detta skedde först under sistlidne janu
ari månad. 

Förutom de 4 lokala arbetsgifvarefören ingår na i Karlskrona 1 bör 
jämväl nämnas den på platsen starkt representerade, efter en något 
större måttstock anlagda sammanslutningen mellan stenhuggeri-
ägarne, S y d s v e n s k a g r a n i t i n d u s t r i f ö r e n i n g e n , hvars styrelse 
är förlagd till Karlshamn. — Arbetarefackföreningarna i Karlskrona 
voro vid årsskiftet de ut i föregående kvartalsrapporter omnämnda 19.l 

P. A. R. 

1 Rörande arbetsgifvare- ojch arbctarcfackförcningar i Karlskrona se >Meddel. > 
11)03, s. 159. 
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Kristianstad. 
Maj—dec. Arbetstillgången har under året i stort sedt varit 

mycket god. För att belysa detta med några exempel må anföras, 
att vid Kristianstads stads arbeten under år 1903 utfördes nära 
19,000 dagsverken. Under samma tid sysselsattes vid Ljunggrens 
mekaniska verkstad c:a 325 arbetare och vid Hvilans mekaniska 
verkstad 90 arbetare — med undantag af den tid, verkstadskonflikten 
varade — vid skånska yllefabriken 375 arbetare — hvaraf hälften 
kvinnor — inom kvarnindustrien c:a 120 arbetare, vid Karpalunds 
sockerbruk under kampanjen c:a 400 arbetare, vid Knislinge sko-
fabrik 85 arbetare — däraf 20 % minderåriga och 20 % kvinnor — samt 
vid Ifö kaolinbruk bortåt 200 arbetare. Af dessa sistnämnda voro 
omkring 100 af utländsk nationalitet (polacker), hvilka på försom
maren införskaffades från någon af öster sjöhamnarna för att strax 
före jul på ett tiotal när återvända till sitt hemland. Främlingarne 
sågos icke med blida ögon af ortsbefolkningen, som genom dem del
vis undanträngdes från arbete vid bruket. Dessa importerade ar
betare aflönades efter en låg taxa, och lär er utbytet af deras arbete 
icke varit så synnerligen stort. 

Arbetstiden är i staden och dess omnejd i regel 10 timmar dag
ligen. Vid Knislinge skofabrik är den ordinarie arbetstiden fast
ställd till 9 timmar. Vid den mörkare årstidens inträde skedde 
någon inskränkning af arbetstiden å en del ställen; så t. ex. var 
arbetstiden för snickeriarbetarne vid Ljunggrens mekaniska verk
stad under senare hälften af december månad endast 8 timmar om 
dagen. 

Arbetslöshet har icke inom något område varit rådande. Dock 
hade sommarens stora arbetskonfliJiter en menlig inverkan på arbetets 
lugna fortgång inom en del yrkesgrenar. Några arbetare vid Hvilans 
mekaniska verkstad, som genom verkstadskonfl ikten blifvit ntan 
arbete på obestämd tid, bildade ett bolag samt uppförde, innan 
konflikten ännu hunnit biläggas, en provisorisk verkstad vid Hvilan 
i närheten af Långebro station. Den nya verkstaden, som ännu 
endast är en reparationsverkstad, har sedan dess oafbrutet varit i 
verksamhet. Väl närmast på grund af detta föredöme grundade 
trenne andra arbetare kort därefter ännu en mekanisk verkstad vid 
Efveröds järnvägsstation. — Flertalet af de genom verkstadskonflikten 
från arbete afstängda arbetarne åtnjöto såsom medlemmar af veder
börande fackföreningar understöd af dessa, och till de få oorgani
serade anskaffade de organiserade arbetarne nödiga existensmedel 
genom insamlande af frivilliga bidrag eller på annat sätt. 
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Den genom den allmänna s k o a r b e t a r e k o n f l i k t e n i Skåne 
föranledda arbetsinställelsen vid Knislinge skofabrik varade endast 
c:a 14 dagar. Till följd af den allmänna lockouten inom h a n d s k -
i n d u s t r i e n blefvo 12 handsksömmerskor i Kristianstad arbetslösa 
för några veckor. Ehuru dessa arbeterskor icke voro organiserade, 
bereddes dem dock existensmedel genom fackföreningarnas försorg. 

L a n d t b r u k a r n e i orten hafva under sommaren klagat öfver 
brist på arbetskraft. Det är sedan en följd af år en vanlig företeelse, 
a t t ynglingar och flickor, så snart de nåt t konfirmationsåldern, söka 
sysselsättning i städerna, större industricentra o. d., såvida de icke, 
hvilket i stor utsträckning äger rum, emigrera t i l l Amerika eller 
taga anställning i Danmark, hvarest landtbruks- och ladugårds
arbete aflönas bättre än i Kristianstads län. Tvänne mindre landt-
bruhsstrejker hafva under året ägt rum i Kristianstads län, båda 
dock utan a t t arbetarne lyckades genomdrifva sina fordringar. 

Arbetar ef ack föreningarna i Kristianstad äro ti l l antalet 16 och 
omfatta följande fack: 

liagcriarbetarc, skoniakeriarbetare, 

bleck- och plåtslageriarbctare, skrädderiarbetare, 

gj utare. haudskinakeriarbetarc, 

järn- och metallarbetare, typografer, 

kakelugnsarbetare, grofarbetare, 

nmrcriarbetare, måleriarbetare, 

träarbetare, kvarnarbetare och 

möbclsnickeriarbetare, yllefabriksarbetare. 

hvilka samtliga tillhöra arbetarekommunen på platsen med undantag 
af typografernas fackförening. Därjämte äro ortens lokomotivförare 
och eldare sammanslutna i Kristianstads l o k o m o t i v m a n n a k l u b b . 

Bland arbetsgivareföreningar märkes främst den starkt organi
serade K r i s t i a n s t a d s f a b r i k s - och h a n d t v e r k s f ö r e n i n g , hvar-
jämte äfven finnas några speciella yrkesföreningar, såsom skrädderi -
idkareföreningen, skomakeriidkareföreningen, byggmästareföreningen 
m. fl. Mot slutet af året bildades K r i s t i a n s t a d s h a n d e l s f ö r e n i n g 
af handelsidkare inom samhället. 

J. U. 

Helsingborg. 
Okt.—dec. Under kvartalet liar någon annan förändring med 

afseende å ställningen på arbetsmarknaden icke inträdt, än at t den 
med årstiden följande, sedvanliga f ö r k o r t n i n g e n af a r b e t s t i d e n 
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ägt rum inom en del yrkesgrenar. Den på platsen rådande lifliga 
byggnadsverksamheten liar till följd af blid väderlek kunnat 
ostörd fortgå. Vidare må ihågkommas, att ett stort antal arbetare 
under årets sista kvartal äro sysselsatta vid sockerbraken, Inrå
dan tillgång på arbete i allmänhet icke saknats. För yrkeslärda 
arbetare har någon arbets löshet icke i nämnvärd grad förmärkts, 
och för icke yrkeslärda arbetare har någon brist på arbetstillfälle 
inträffat först under senare delen af december månad. Några löne
rörelser eller a rbetskonf l ik ter hafva icke förekommit. Inom 
de flesta yrkesgrenar finnas arbetsaftal , hvilka i allmänhet ut
löpa under våren. 

C. J. 

Halmstad. 

Okt.—dec. Under kvartalet hafva på platsen förekommit tvänne 
arbetskonflilcter. Den ena af dessa, vid ett cementgjuteri , där 
arbetsgifvaren ville nedsätta ackordprisen, föranledde arbetsinstäl
lelse (lockout) den 30 nov., hvarigenom 12 arbetare blefvo afstängda 
från arbete under 3 dagar. Efter sagda dag återupptogs arbetet 
på de gamla villkoren (jfr sid. 78, konflikt n:r 140). Den andra 
konflikten, som föreföll vid en ångkvarn på platsen, löstes utan 
störande af brott af arbetet genom ömsesidigt tillmötesgående (den 
7u), och fingo arbetarne i allmänhet sina fordringar beviljade. 
Löneförhöjningen, som skulle räknas från och med den 1 okt., 
var af följande omfattning: 

Kvarnpersonalen: 

Magasinspersonalen: 

Maskinpersonalen: 
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Med undantag af ofvanberörda konflikter har ställningen på 
arbetsmarknaden vari t lugn. Någon arbetsbrist har ej varit rå
dande. Som flera stora byggnadsföretag under den närmaste tiden 
skola påbörjas inom samhället, synes tillgången på arbete böra 
blifva god för arbetare inom byggnadsfacken. 

K. V. P. 

Göteborg. 

Okt.—dec. Arb et stilig ängen har under kvartalet varit jämförelse
vis god, och har bland s. k. säsongarbetare arbetslösheten vari t be
tydl igt mindre än vid samma tid under föregående år. — En ny 
fackförening har bildats inom textilindustrien, »Ganilestadens väfveri-
arbetarefackförening» med ett medlemsantal af cirka 125, hufvud-
sakligen kvinnor. — Någon lönerörelse har ej förekommit. Den 1 
okt. undertecknades en öfverenskommelse inom s k r ä d d e r i f a c k e t , 
mellan Göteborgs skrädderiyrkesförening och Svenska skrädderi-
arbetareförbundets afdelning i Göteborg angående fast prislista å lager
arbeten och kvinnliga veckoarbetares aflöning, a t t gälla från den 1 
jan. 1904 för kalenderår. Denna öfverenskommelse innebär i hufvud-
sak en reglering af ackordsprisen å lagerarbeten samt i vissa fall 
någon löneförhöjning (se nedan). 

Arbets- och löneförhållanden inom olika yrkesgrenar. 
(Till komplettering af uppgifterna i »Meddel> 1903, s. 163 ff.) 

Bokbinderiarbetare: 
(enl. den 30/i 1903 fastställd tariff.) 

Till lärling kan antagas yngling, som fyllt 15 år och varit anställd i bokbinderi 
minst ett år. Lärotid 5 år. Till lärlingar utgår en v e c k o l ö n af l:sta året 5 kr., 
2:dra 7 kr., 3:dje 10 kr., 4:de 13 kr. och 5:te året 16 kr. Efter fem år i samma an
ställning anses lärling som utlärd och åtnjuter som sådan under l.sta året 18 kr. och 
under 2:dra året 20 kr. per vecka. Efter sagda tids förlopp utgör m i n i m i l ö n e n för 
utlärd manlig arbetare 22 kr. per vecka. Till kvinnliga arbetare, som sysselsättas 
med själfständigt arbete, utgår, sedan de varit minst ett år i yrket och fyllt 16 år. 
en veckolön af under l:sta året 6 kr., 2:dra året 8 kr., 3:dje året 10 kr. och 4:de året 
12 kr. Linjererskor, maskinhäfterskor och paginererskor betalas efter 4:de året med 
14 kr. i veckan. 

A r b e t s t i d : 57 timmar per \ecka. 
Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas för de två första timmarna efter den ordinarie arbets

tiden med 33'/3 %, all annan öfvertid med 50 % förhöjning af veckolönen. 
Ö m s e s i d i g u p p s ä g n i n g s t i d : 14 dagar. 
Oinskränkt föreningsrätt tillerkännes hvarje arbetare. 
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Skrädderiarbetare: 
Arbetet utföres i allmänhet på ackord enligt specificerad prislista för olika plagg 

och arbete. Till kvinnliga arbetare utgår en veckolön af under l:sta halfåret 6 kr., 
2:dra halfåret 7 kr., 2:dra året 9 kr., 3:dje året 11 kr. och därefter 12 kr. 

Mureriarbetare: 
A r b e t s t i d per vecka: under sommaren 60 timmar, 

> vintern 45 > 
V e c k o f ö r t j ä n s t under sommaren i genomsnitt 27 kr. 
I facket sysselsättas c:a 600 arbetare, hvaraf ungefär 500 äro organiserade. 
Arbetstillgången har under året varit god. 

Möbelsnickeriarbetare: 
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. 2065. 
M i n i m i l ö n e n för yrkeslärd arbetare (>duglig möbelsnickare, som arbetat i yrket 

minst fyra år vid bänk») är enligt det mellan arbetsgifvarnes och arbetarnes organi
sationer träffade aftal fastställd till 35 öre per timme; för svaga och mindre dugliga 
arbetare lägre, dock minst 30 öre per timme. Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med 25 % 
förhöjning för de två första timmarna efter den ordinarie arbetstidens slut. Annat 
öfvertidsarbete samt sön- och helgdagsarbete betalas med 50 % förhöjning, öfverens-
kommelse om arbetes utförande på a c k o r d bör såvidt möjligt träffas senast 3 dagar, 
efter det arbetet är påbörjadt. Enligt aftalet skall för tvistigheters biläggande, i hvad 
de gälla arbetsförhållanden o. d., finnas en skiljenämnd, med hvars beslut såväl arbets-
gifvare som arbetare måste låta sig nöja. 

I facket sysselsättas c:a 115 arbetare, hvaraf 66 äro organiserade. 
Arbetstillgången, som vid början af år 1903 var mindre god, har sedermera under 

året varit mycket god. 

Vagnmakeriarbetare: 
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 i genomsnitt 18 kronor. 
I facket sysselsättas c:a 15 arbetare, hvaraf 10 äro organiserade. 

Gjuteriarbetare : 
A r b e t s t i d : i genomsnitt 58 timmar per vecka. 
V e c k o f ö r t j ä n s t i genomsnitt kr. 1769. 
I facket sysselsättas c:a 164 arbetare, hvaraf c:a 144 organiserade. 
Arbetstillgången har varit god. 

Skofabriksarbetare : 
A r b e t s t i d : 56V2 timmar per vecka. 
V e c k o f ö r t j ä n s t : 18 kronor. 
I facket sysselsättas c:a 400 mani. arbetare, hvaraf c:a 150 äro organiserade. 
Arbetstillgången har varit mindre god. 

Charkuteriarbetare: 
A r b e t s t i d : obestämd, dock sällan under 70 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n varierar mellan 8 och 16 kronor, förutom mat under arbets

dagarna. 
I facket sysselsättas c:a 80 mani. arbetare, hvaraf c:a 55 äro organiserade. 
Arbetstillgången har varit mindre god. 

3 
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Arbetsgifvareföreningar i Göteborg. 

Därjämte bör omnämnas G ö t e b o r g s a r b e t s g i f v a r e f ö r b u n d , 
hvilket omfattar byggmästarnes samt målare-, bleckslageri-, bild
huggare- och kakelugnsmakaremästarnes ofvannämnda yrkesför
eningar, d. v. s. arbetsgifvareorganisationerna inom byggnadsfacken. 

J. K. 

Venersborg. 

Okt.—dec. Den förbättring i konjunkturerna, som började i medio 
af år 1903, har alltjämt fortgått, så a t t en liflig verksamhet med 
rask omsättning och fasta priser varit rådande inom nästan alla 
inom distriktet befintliga mera betydande industrier. Endast för 
b r y g g e r i e r n a inträdde någon minskning i omsättningen, hvilken 
tillskrifvits de genom maltskatten höjda priserna å öl. Äfven svag-
drickstill verkningen har gått något tillbaka. — Tillgången på ar
betskraft har i regel motsvarat behofvet, ehuru inom en del närings
grenar brist på yrkesskickliga arbetare varit rådande. Inom t änd -
s t i c k s i n d u s t r i e n har erforderlig arbetskraft icke kunnat erhållas. 
I allmänhet torde ock tillgången på arbete inom de flesta industri
grenar varit större än efterfrågan. A en del platser hafva arbets
styrkorna blifvit ökade och arbetslönerna visat stigande tendens. 

J. W. 

1 Däråt' en del endast passiva medlemmar. 
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Borås. 

Okt.—dec. Under kvartalet hafva inga rubbningar ägt rum på 
arbetsmarknaden. En del s. k. säsongarbetare, såsom murare, må
lare, kakelugnsmakare o. d. hafva visserligen helt eller delvis varit 
utan arbete, men detta är ett vid denna årstid vanligen inträdande 
förhållande, hvadan dylika arbetare måste ställa sina lefhads-
förhållanden därefter. Någon arbetslöshet i öfrigt har icke före
kommit. Fabrikernas arbetare hafva haft jämn sysselsättning, utan 
att dock öfverarbete i afsevärd mån ägt rum. Någon minskning af 
arbetstiden har icke heller försports, med undantag af det sedvan
liga inställandet af arbetet vid en del fabriker under dagarna mel
lan jul och nyår. Någon arbetskonf l ik t har icke inträffat. 

Sex nya sjuk- och begrafningskassor blefvo under december 
månad registrerade hos magistraten i Borås. 

D. H. 

Örebro. 

Okt.—dec. Under kvartalet hafva förhållandena på arbetsmark
naden icke undergått någon förändring. Tillgången på arbetskraft 
har motsvarat efterfrågan, och hafva sålunda hvarken arbetslöshet 
eller brist på arbetare varit rådande. 

M. K. 

Falun. 

Okt.—dec. Tillgången å arbete inom grofarbetarefacket har 
under större delen af året varit synnerligen god till följd af den 
rådande byggnadsverksamheten, nyanläggning af gator, utvidgning 
af Grefle—Dala järnvägs bangårdsanläggning m. m. Under de tvänne 
sista månaderna af året inträdde dock någon försämring i arbets-
tillgången genom nämnda arbetens afslutande för året. Då där
jämte under hösten en del arbeten inställdes vid Orsa—Svegs och 
Västerdalarnes järnvägsbyggnader, blefvo en mängd arbetare utan 
anställning, hvilka till större delen aflyttat till annan ort. öfver-
flöd på arbetskraft har dock under sagda månader varit rådande. 
— För s tadens arbetare har under december månad förekommit 
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något öfvertidsarbete af mera tillfällig art (såsom för snöskottning), 
men därjämte äfven förkortning af den dagliga ordinarie arbetstiden 
med 1 timme. Förändring i löneförhållandena har icke ägt rum. 

För en del s ä r s k i l d a y r k e s g r e n a r föreligga följande upp
gifter om arbetstillgången: 

k a k e l u g n s m a k e r i : jämförelsevis god, någon försämring nnder årets båda sista 

månader, dock bättre än under motsvarande tid föregående år; 

t u n n b i n d e r i : mindre god, något öfverfiöd på arbetskraft, afgjord försämring i 

jämförelse med samma tid föregående år; 

s n i c k e r i och m ö b e l i n d u s t r i : god, synnerligast under december, då betydligt 

öfvertidsarbete förekommit, dock ej brist på arbetskraft; förhållandena afgjordt bättre 

än år 1902; 

s m i d e s y r k e t : ej medelgod, öfverfiöd på arbetskraft, hvadan de ordinarie arbe-

tarne, för att ej behöfva afskedas, varit sysselsatta med förlagsarbeten; någon för

sämring mot 1902; 

k o p p a r s l a g a r e j r r k e t : dålig, öfverfiöd på arbetskraft under december; 

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 : ej fällt god, öfverfiöd på arbetskraft, hva

dan en mängd arbetssökande från andra orter icke kunnat beredas anställning; 

v a g n - och m a s k i n i n d u s t r i e n ; medelmåttig, brist på skickliga yrkesarbetare 

har gjort sig kännbart gällande, däremot förefinnes öfverfiöd på grofarbetare; för

hållandena ställa sig genom ingångna beställningar gynnsammare än motsvarande tid 

föregående år; 

t o b a k s i n d u s t r i e n : medelgod. 

Under dec. månad har i Falun bildats en tapetserarefacicföre-
ning med 12 medlemmar. 

A. B,—m. 

Söderhamn. 

Okt.—dec. Tillgången på arbete har under kvartalet något min
skats till följd af s k e p p n i n g e n s och fiskets gradvisa upphörande. 
Vid en v a r f s a n l ä g g n i n g har verksamheten genom ekonomiska 
svårigheter och brist på beställningar måst betydligt inskränkas, 
hvarigenom minst ett 50-tal arbetare blifvit lediga och måst söka 
annan anställning. Sedan arbetet med den nyanlagda v a t t e n l e d 
n i n g e n i oktober upphört, hafva äfven de därvid sysselsatta arbe-
tarne blifvit arbetslösa. De flesta af dessa arbetare, som icke sökt 
anställning å annan ort, hafva dock erhållit nytt, ehuru i regel ej 
så inbringande arbete. 
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För nedanstående yrkesgrenar föreligga följande uppgifter om 
arbetslön och arbetstid: 

g r o f a r b e t a r e : arbetslön 23 ä 25 .öre per timme, daglig arbetstid 8 timmar; 

s n i c k e r i a r b e t a r e : > 30 ä 35 > > > > > 8 > 

b r ä d g å r d s a r b e t a r e : > 20, 25 å 35 » > > > > 7 å 8 » 

C. J. V. 

Sundsvall. 

Juli—dec. Inom en del yrken hafva inga väsentliga förändringar 
ägt rum, sedan föregående rapport afgafs. Detta gäller j ä r n - och 
m e t a l l i n d u s t r i e n , m ö b e l s n i c k e r i e t och f a b r i k s s n i c k e r i i n d u -
s t r i e n , b r y g g e r i i n d u s t r i e n och t y p o g r a f y r k e t . För det sist
nämnda af dessa yrken gällde fortfarande samma lönetariff ända till 
årets slut, då en ny prislista, med några olikheter mot den förut 
gällande, trädde i tillämpning. För de fyra öfriga här ofvan nämnda 
yrkesgrenarna är ingen förändring a t t anteckna utom möjligen något 
minskad arbetstillgång för fabrikssnickeriindustrien. Inom järn- och 
metallindustrien har åter en ökad arbetstillgång gjort sig förnimbar. 

För b y g g n a d s a r b e t a r e började med oktober månads slut in
träda någon arbetslöshet. M å l e r i a r b e t a r n e s fackförening har 
t. ex. för sitt fack uppgifvit följande antal a r b e t s l ö s a : 

Oktober. November. December. 

Antal arbetslösa (inalles) . . . 7 32 28 

Däraf familjeförsörjare . . 2 27 22 

Arbetslösa lärlingar . . . — 2 2 

Den dagliga arbetstiden för måleriarbetare utgjorde under oktober 8 timmar, 

under november 7 timmar och under december 6 timmar. 

Beträffande b y g g n a d s t r ä a r b e t a r e uppgifves också, att under 
4:de kvartalet inträdde arbetsbrist för ett 10-tal s n i c k a r e och unge
fär lika många t i m m e r m ä n . Bland m u r e r i a r b e t a r e började jäm
väl under oktober arbetsbrist förmärkas, hvilken sedermera för 
hvarje månad ökats, så at t antalet arbetslösa mureriarbetare i de
cember anslogs till 25, eller ungefär hälften af hela antalet mureri
arbetare på platsen. 

För b a g e r i y r k e t gäller den nya prislista, som trädde i kraft 
den 1 aug. och för hvars innehåll förut blifvitredogjordt (se »Meddel.» 
1903, s. 176). 
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För s t u f v e r i f a c k e t s arbetare upphörde allt arbete i och med 
vinterns inträdande under förra delen af dec. månad. En och annan 
ångare lastade dock trävaror ända t i l l framemot jultiden, enär 
Sundsvalls skärgård var isfri. Timlönerna hafva varierat från 35 
till 60 öre. De försök, som under försommaren gjordes a t t bilda 
en fackförening bland stufveriarbetarne, misslyckades. Stora massor 
af stufveriarbetare hafva under vintern begifvit sig ti l l skogarna 
för timmerhuggning. 

H a m n a r b e t a r n e hafva naturligtvis också i och med vinterns 
inbrytande blifvit i saknad af arbetsförtjänst vid hamnen. Enligt 
uppgift af hamnarbetarefackföreningens förtroendeman lossades den 
sista lasten från fartyg den 18 december. Liksom stufveriarbetarne 
äro äfven hamnarbetarne hänvisade till a t t vintertiden resa till 
skogarna för at t där söka arbete med timmerhuggning. Rörande 
hamnarbetet och därmed förenade i n k o m s t e r hafva 16 arbetare 
lämnat uppgifter för seglationsåret 1903, hvilka här i sammandrag 
meddelas. 

Arbetet började den 14 april och fortgick till den 18 december, 
naturligtvis dock med långa uppehåll för en stor del af arbetarne. 
De precisa uppgifter, som föreligga, afse dock endast arbete med 
l o s s n i n g af s t y c k e g o d s och ko l , d. v. s. det egentliga lossnings
arbetet. Dessutom förekommer timarbete vid passagerarebåtar samt 
annat diverse timarbete, rörande hvilket arbetarne icke föra så 
noggranna anteckningar. Detsamma lärer dock icke uppgå ti l l mera 
än högst 20 % af de nedan angifna summorna, hvadan dessa böra 
ökas med c:a 20 % för at t angifva hela arbetsförtjänsten — d. v. s. så 
noga detta är möjligt. Med denna reservation återgifvas här arbe-
tarnes uppgifter: 

14 hamnarbetares inkomster under seglationsåret 1903.1 

För de båda återstående arbetarne utgjorde beloppen endast 
resp. 175 och 199 kr., beroende därpå at t dessa på grund af annat 

1 Beloppen böra, såsom of van blifvit påvisadt, i allmänhet höjas med c:a 20 % 
fur att angifva hela arbetsförtjänsten pä allt hamnarbete. 
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arbete eller af andra orsaker icke begagnat sig af alla de erbjudna 
arbetstillfällena. Alla de öfriga uppgifterna åter afse sådana 
arbetare, som endast genom ständigt passande af alla »upprop» 
(arbetet fördelas nämligen mellan fackföreningens medlemmar genom 
upprop af deras resp. nummer) förskaffat sig så regelbundet arbete, 
som varit möjligt att erhålla. 

Af stadens arbetare är renhål lningsarbetarnes antal oför-
ändradt (30 st.),- vattenledningsarbetarne, som under sommaren 
utgjorde 13 man, hafva under november minskats till 6; för de 
kv innl iga t r ädgårdsa rbe ta rne (6 å 8) upphörde allt arbete i 
november, och antalet öfriga stadens arbetare — timmermän, 
stensättare, jordschaktare m. fl. — hade under december månad 
minskats till 30, eller endast hälften af antalet under sommarmåna
derna anställda. 

Den för 4:de kvartalet år 1903 mest framträdande företeelsen 
inom Sundsvalls distrikts arbetsområde är den mot vintern alltid 
inträdande arbetslösheten. På grund däraf att de förnämsta yrkes
grenarna äro att hänföra till de s. k. säsongyrkena, torde arbetslös
heten inom detta distrikt blifva relativt större än på de flesta 
andra håll. Stufveri- och hamnarbetet med sina c:a 900 arbetare 
ligger fullständigt nere, och inom byggnadsfacken råder stillestånd. 
Hvad som under dessa förhållanden räddar situationen, är skogs
arbetet. Af de omkring 800 stufveriarbetarne uppgifvas mellan 600 
och 700 hafva rest till skogsarbete, likaså en mängd sågverks
arbetare m. fl. 

Arbetarefackföreningar. 

Inom de allra flesta yrken finnas fackliga organisationer, af 
h vilka flertalet äro lokalafdelningar af de resp. fackförbunden. Som
liga af dessa föreningar äro tämligen stabila: äldst äro typograf
klubben (bildad år 1882) och skrädderiarbetarefackföreningen (bildad 
år 1889). Genom de flesta fackföreningarna uppehållas bestämda 
prislistor för arbetarne. Föreningarna äro för närvarande följande: 

t i l l arbetarekommunen hörande: 
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ej t i l l arbetarekommunen hö[rande: 

Under sista kvartalet 1903 hafva 8 nya fackföreningar bildats 
bland arbetarna vid olika sågverk inom distriktet, hvarest sågverks
a r b e t a r e s organisationer nästan fullständigt legat nere allt sedan 
den stora konflikten år 1899. 

Arbetsgifvareföreningarna. 
i orten äro — förutom Sundsvalls fabriks- och handtverksförening 
— följande: 

Sågverks- och trävaruexportföreningen, 

Sundsvalls bageriidkareförening, 

» målaremästareförening, 

» skrädderiidkareförening, 

> timmertumningsförening och 

Medelpads minuthandelsförening. 

Bland andra företeelser på det sociala området torde böra an
tecknas, a t t motion blifvit väckt inom Sundsvalls stadsfullmäktige 
om inrättande af en kommunal arbetsförmedlingsanstalt. E t t förslag 
i liknande syfte förelåg redan år 1896, men föranledde då icke till 
någon vidare åtgärd från stadsfullmäktiges sida. Då frågan nu 
återupptagits, har det skett under hänvisning till den hastiga ut
veckling, den offentliga arbetsförmedlingen vunnit under de senaste 
fem åren, och särskildt till de sedan år 1902 i verksamhet varande 
arbetsanvisningskontoren i Helsingborg och Göteborg. 

Under sistlidne november månad har ett af arbetarekommunen 
upprättadt arbetarebibliotek börjat sin verksamhet. 

O. F. H. 

Luleå och Boden. 

Okt.—dec. Den tryckta affärsställning, som under lång tid 
hvilat öfver Luleå, synes ej lämna utsikt till snar ljusning. Några 
byggnadsföretag eller andra större arbeten pågingo icke inom sam-
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hället, och var i anledning däraf a r b e t s b r i s t rådande. Detta har 
äfven föranledt fattigvårdsstyrelsen a t t ingå till stadsfullmäktige 
med anhållan om anslag till nödarbeten, i följd hvaraf en del pla
nerade kommunala arbeten (vatten- och kloakledning, uppförande af 
ny fattiggård) torde komma a t t under vintern påbörjas. Ställningen 
på arbetsmarknaden måste emellertid fortfarande betecknas såsom 
mindre tillfredsställande, hvilket bland annat torde tydligt framgå 
af det förhållandet, at t Luleå folkmängd, som vid 1902 års slut ut
gjorde 9,406 personer, vid utgången af år 1903 endast belöpte sig 
ti l l 8,734, d. v. s. under året minskats med 672 personer. 

I Boden har under hösten och förvintern b y g g n a d s v e r k s a m 
h e t e n varit rä t t liflig, i det åtskilliga nybyggnader afslutats eller 
äro under arbete. Några lönehöjningar eller lönesänkningar hafva, 
så vidt kändt, under kvartalet icke förekommit vare sig i Luleå 
eller Boden. 

Arbetsgivareföreningar. Af egentliga arbetsgifvareföreningar 
finnes i Luleå endast en, nämligen b a g e r i i d k a r n e s , med 7 med
lemmar. Därjämte finnas i såväl Luleå som Boden fabriks- och 
handtverksföreningar med resp. 84 och 26 medlemmar, af hvilka 
ingendera är ansluten ti l l centralorganisationen. 

Arbetarefackföreningar. Den stora utflyttningen från Luleå af 
hufvudsakligen arbetare, som ägt rum under år 1903, samt i öfrigt 
dålig tillgång på arbete, har helt naturligt inverkat menligt på de 
redan förut svaga arbetareorganisationerna på platsen. Sålunda 
hafva under år 1903 tre fackföreningar upplösts, nämligen malm-
arbetare-, järn- och metallarbetare- samt bryggeriarbetarefackföre
ningarna. Kol- och stufveriarbetarefackföreningen, som vid skepp-
ningens början år 1903 räknade 150 medlemmar, har f. n. endast 20 
medlemmar. De i staden existerande fackföreningarna äro följande: 

1 Boden finnas för närvarande (febr. 1904) nedanstående a rbe 
t a r e f a c k f ö r e n i n g a r : 
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Fr. B. 

Malmberget och Gellivare. 

Okt.—dec. Några nämnvärda förändringar i afseende å arbets
lön och arbetstid hos aktieb. Gellivare Malmfält, den största arbets-
gifvaren på platsen, halva icke ägt rum under kvartalet. Endast i 
mån af andra arbetares afgång hafva ett fåtal från andra orter 
tillresande arbetssökande erhållit anställning. Rörande en under 
kvartalet inträffad strejk inom bageriyrket, hvilken efter endast ett 
dygns varaktighet afslöts, sedan arbetarnes fordringar blifvit upp
fyllda, se sid. 76 i det följande. 

Några arbetsgifvareföreningar finnas icke inom distriktet. Arbe-
tarefaclföreningarne äro följande: 

Kiruna. 

Okt.—dec. ArhetstilJgången har under kvartalet varit knapp, 
och tillgången å arbetssökande större än behofvet af arbetskraft. 
Luossavaara—Kiirunavaara aktiebolag, den enda större arbetsgif-
varen å orten, har redan anställt den arbetarestara, som erfordras för 
bolagets grufdrift under den närmaste tiden — c:a (580 arbetare 
vid grufdriften och c:a 160 andra arbetare vid gruiVorna i Kiiruna
vaara och Tuolluvaara. Något annat enskildt industriellt företag 
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af större betydelse, vid hvilket arbetskraft af nämnvärd omfatt
ning kräfves, förefinnes ännu icke å orten. 

Byggnadsverksamheten har under kvartalet varit synnerligen lam, 
beroende dels på svårigheter å penningmarknaden och dels därpå, 
a t t behofvet af bostäder och affärslokaler för den närmaste tiden 
torde vara fylldt. 

S. M. H. 

Den offentliga arbetsförmedlingen i de nordiska 
länderna. 

Sverige. 
Den offentliga arbetsförmedlingen i Sverige är icke af gammalt 

datum. Frågan härom bragtes på allvar å bane för första gången 
vid 1900 års riksdag, då en enskild motionär, efter en vidlyftig ut
redning rörande arbetsförmedlingen såväl i utlandet som i Sverige, 
hemställde: »att riksdagen måtte i skrifvelse till Kungl. Maj:t an
hålla, det Kungl. Maj:t täcktes låta verkställa en utredning, huru 
arbetsanvisningen efter våra förhållanden bäst bör ordnas, uppmuntra 
till de initiativ, som af denna utredning kunna föranledas och till 
riksdagen inkomma med de framställningar till frågans utveckling, 
som häraf kunna påkallas». Det tillfälliga utskott, till hvars be
handling ifrågavarande motion hänvisades, ställde sig gynnsamt 
till förslaget samt anförde i sitt afgifna utlåtande slutligen följande: 

»Då det måste anses ligga i statens intresse a t t i hvad på den 
ankommer förebygga den samhällsfara, som arbetslöshet innebär, då 
genom lämpligen organiserade och på därtill villiga kommuners 
initiativ upprättade arbetsförmedlingsanstalter arbetsförmedlingen 
bäst synes kunna ske, i det a t t användning af befintlig arbetskraft 
i vidsträcktaste grad därigenom kan vinnas samt en onödig eller 
allt för stark tillströmning af arbetskraft till industrien och stä
derna förekommas, då dylika anstalter torde bidraga till utjämnande 
af stridigheter mellan arbetsgifvare och arbetare samt då slutligen 
staten genom dylika anstalters verksamhet kan erhålla ett synner
ligen viktigt material till den för arbetarefrågan belysande och för den
samma betydelsefulla arbetsstatistiken, får utskottet med anledning 
af förevarande motion hemställa, at t Andra kammaren ville för sin 
del besluta, det Riksdagen måtte i skrifvelse till Kungl. Maj:t an-. 
hålla, at t Kungl. Maj:t täcktes låta utreda, huruvida och i hvad 
mån staten må anses böra befordra inrättandet af kommunala arbets
förmedlingsanstalter samt främja deras verksamhet och därefter för 
Riksdagen framlägga det förslag, som af utredningen kan föranledas.» 
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Förslaget blef dock icke af riksdagen bifallet, och ett af samme 
motionär vid 1901 års riksdag förnyadt försök att göra frågan om 
offentliga arbetsförmedlingsanstalters inrättande i vårt land t i l l före
mål för statsmakternas åtgöranden ledde ej heller till något resultat. 

Emellertid hade redan under slutet af 1890-talet tanken på 
arbetsförmedlingens ordnande genom kommunerna från Tyskland 
öfverförts till våra skandinaviska grannländer och där vunnit myc
ken anklang. Under intryck häraf väcktes i april månad år 1900 
hos stadsfullmäktige i Helsingborg förslag om inrättandet af en 
kommunal arbetsförmedlingsbyrå. Förslaget remitterades ti l l drätsel
kammaren för utlåtande, hvilket afgafs i februari månad 1902. Däri 
säger sig drätselkammaren på det lifligaste instämma i motionen i 
den fasta öfvertygelse, att med den utveckling, arbetsförhållandena 
i Helsingborg vunnit, en institution, som förhjälpte arbetsgifvaren 
i hans sökande efter passande arbetskrafter och arbetaren i hans 
sträfvan att finna ett för honom lämpligt arbete, skulle blifva af 
den allra största betydelse och nyt ta , under förutsättning att denna 
institution baserades på sådan grund, att tillräcklig auktoritet be
reddes densamma, samt föreslår inrättandet af en arbetsförmedlings
byrå under benämning »Helsingborgs stads arbetskontor» och an
tagandet af uppgjordt förslag till stadgar för detsamma. Detta 
förslag blef till alla delar af stadsfullmäktige godkändt. 

Kontoret erhöll enligt stadgarna i hufvudsak enahanda orga
nisation och verksamhet som anstalten i Köpenhamn. Det står 
under ledning af en utaf nio personer bestående styrelse, af hvilka 
magistraten väljer en, som bör vara styrelsens ordförande. Af öfriga 
ledamöter, hvilka samtliga utses af stadsfullmäktige, väljas en 
ledamot bland stadsfullmäktiges egna medlemmar såsom kontrolle
rande från stadens sida, en kvinnlig ledamot bland representanter 
för det kvinnliga arbetet samt sex ledamöter till halfva antalet 
bland arbetsgifvare och halfva antalet bland arbetare. Minst en 
månad före valet skola, genom af magistraten utfärdad kungörelse 
i stadens tidningar, de till kommunen hörande arbetsgifVare och 
arbetare »anmodas at t å viss dag sammankomma för a t t hvar i sin 
stad afgifva förslag till de representanter för sagda korporationer, 
hvilka anses böra ifrågakomma vid valet». Arbetsförmedlingen skall 
ske afgiftsfritt samt omfatta både män och kvinnor. 

Beträffande kontorets ställning till förefallande arbetsinställelser 
finnas inga bestämmelser träffade, utan ankommer det på styrelsen 
att därom fatta beslut. 

Under de 3 första månaderna af kontorets verksamhet, oktober 
—december 1902, anmäldes lediga platser för 354 manliga och 76 
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kvinnliga eller tillsammans 430 arbetare, under det a t t 1,080 arbets
sökande antecknade sig, hvaraf 980 män och 100 kvinnor. 

Verksamhetens hufvudsakliga omfattning under år 1903 framgår 
af de i tab. å sid. 47 meddelade preliminära siffror.1 Enligt livad 
dessa utvisa, var antalet under året anvisade platser på den manliga 
afdelningen 2,361 och på den kvinnliga afdelningen 534 eller t i l l
hopa 2,895. Dessa resultat, som med hänsyn till stadens storlek och 
anstaltens nyhet väl må kallas betydande, äro visserligen till stor 
del beroende på den särskilda liflighet på arbetsmarknaden, som fram
kallades af sommarens utställning, hvarom också det höga antalet, 
1,134, förmedlade platser för byggnadsarbetare bär vittne. Menftfven 
åtskilliga industrigrenar hafva tydligen flitigt användt sig af kon
toret, och anmärkningsvärdt är framför allt, a t t detta beträffande 
arbetskraft för landtbruket företer en så hög siffra som 662 anvisade 
platser; på detta område öfver träff ar anstalten de andra skandina
viska kontoren, med undantag naturligtvis af det i Köpenhamn. 

Slutligen må framhållas, at t kontoret redan trädt i direkt för
bindelse med anstalten i Köpenhamn och att detta samarbete lämnat 
goda resultat, hvilket synes båda godt för en fortsatt och vidare 
utvecklad växelverkan mellan olika nordiska kontor i syfte at t ut
jämna til lgång och efterfrågan å arbetskraft. 

De kontanta utgifterna för flelsingborgsanstalten uppgingo 
under år 1903 till c:a 3,000 kr., i hvilket belopp dock icke ingår 
hyra för lokal, enär sådan upplåtits i en staden tillhörig byggnad. 

Om föredömet från det närbelägna Köpenhamn kraftigt bidrog 
ti l l arbetsförmedlingsfrågans snabba lösning i Helsingborg, så torde 
inflytelsen från Kristiania och kännedomen om de gynnsamma resul
tat, som där uppvisats af det kommunala kontoret, hafva bidragit 
till inrättandet af arbetsförmedlingsanstalten i Göteborg. 

Den 12 sept. 1901 väcktes inom stadsfullmäktige förslag om 
vidtagande af nödiga åtgärder för inrättande af en kommunal arbets
förmedlingsanstalt, hvilket förslag den 3 okt. samma år remitterades 
till en beredning för afgifvande af yttrande. Sedan denna bered
ning den 24 mars 1902 inkommit med sitt betänkande i ärendet, 
företogs detta till behandling hos stadsfullmäktige den 10 april, 
därvid fullmäktige med bifall i hufvudsakliga delar till beredningens 
förslag dels beslutade, a t t en arbetsanvisningsanstalt skulle i staden 
upprättas under benämning »Göteborgs arbetsförmedlingsanstalt», 
och dels antog reglemente för densamma. 

Enligt detta reglemente skall anstalten hafva till uppgift at t 
genom arbetsanvisning och genom att bereda mötesplats för arbets-

1 Jfr ock tab. ä sid. 63 samt >Meddel.> 1903, s. 54 o. 143. 
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gifvare och arbetare förmedla allt slags arbete. Därjämte bestäm
des, att arbetsförmedlingen skulle omfatta såväl män som kvinnor 
och vara afgiftsfri för i staden mantalsskrifna personer, samt at t 
af å annan ort mantalsskrifna personer, hvilka anlitade anstaltens 
biträde, skulle i allmänhet upptagas en lämplig afgift.1 

Anstaltens förvaltning ombesörj es af en styrelse, som väljes af 
stadsfullmäktige och består af en ordförande med en suppleant samt 
fyra ledamöter med fyra suppleanter, af hvilka två ledamöter och 
två suppleanter böra vara arbetsgifvare samt två ledamöter och två 
suppleanter arbetare; och har stadsfullmäktiges valkommitté att 
minst en månad före valet genom kungörelse i stadens tidningar upp
mana arbetsgifvare och arbetare i staden at t till valkommittén af-
gifva förslag till val af ledamöter och suppleanter. 

Sedan styrelse för första gången utsetts den 5 juni 1902, före
tog den utarbetandet af ett förs]ag t i l l arbetsordning för anstalten. 
Under öfverläggningarna härom gjorde sig den åsikt enhälligt 
gällande, att arbetsförmedlingen borde vara helt och hållet afgifts
fri, i det a t t med styrka framhölls, at t erläggandet af en om äfven 
ringa afgift efter all sannolikhet skulle komma att afhålla en 
mängd arbetslösa från at t söka kontoret, och genom erläggandet af 
dylik afgift ej mycket vore att från ekonomisk synpunkt vinna, då 
man alltid måste göra undantag för dem, som absolut intet hade 
at t betala med, samt indrifning, räkenskapsföring m. m. antagligen 
komme a t t sluka, hvad som i afgifter inflöte. 

Med framhållande af dessa synpunkter samt med påpekande af 
det förhållande, a t t arbetsförmedlingen såväl i Kristiania som i 
Köpenhamn vore afgiftsfri och att, enligt hvad styrelsen inhämtat, 
rörelsen i utlandet alltmera ginge i r iktning mot betalningssyste
mets öfvergifvande, anhöll styrelsen hos stadsfullmäktige om sådan 
ändring af anstaltens reglemente, att arbetsförmedlingen skulle vara 
helt och hållet afgiftsfri. 

Denna framställning bifölls af stadsfullmäktige den 16 oktober, 
därvid äfven godkändes det af styrelsen uppgjorda förslaget till 
arbetsordning för anstalten. 

Anstaltens bemödanden afse i främsta rummet att skaffa arbets-
gifvaren den bästa möjliga arbetskraft och arbetaren det arbete, 
hvartill han bäst ägnar sig. Därnäst skall hänsyn tagas till, at t 
vederbörande är mantalsskrifven inom staden eller där har försörj
ningsplikt. Under i öfrigt lika förhållanden afgöras sedermera an
sökningar i den ordning, de inkommit t i l l kontoret. Kontoret fort
sätter sin verksamhet oberoende af inträffande arbetsinställelser 
(strejker eller lockouter.) Inkomma från de stridande parterna skrift-

1 Denna afgift har dock sedermera borttagits, såsom synes af den följande fram
ställningen. 
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liga tillkännagifvanden om arbetsinställelser, skola anslag härom 
genom kontoret göras i väntrummen. 

Kontoret, som började sin verksamhet den 11 november 1902, 
hade till årets slut förskaffat anställning åt sammanlagdt 229 per
soner. Verksamheten under år 1903 framgår af följande samman
ställning: 

Med afseende å dessa siffror, som i och för sig vittna om an
staltens betydelse, bör särskildt iakttagas, att, såsom tab. å sid. 47 
och (34 närmare utvisa, många olika grenar af yrkesarbete däri äro i 
afsevärd grad representerade.1 Kontoret tyckes sålunda redan från 
början hafva äfven hos industriens och handtverkeriets arbetsgifvare 
tillvunnit sig ett förtroende, som de flesta dylika anstalter först 
efter flera års arbete lyckats förvärfva. 

Kontoret är inrymdt i förra Sahlgrenska sjukhusets byggnad, 
där rymliga lokaler för dess behof särskildt inredts. 

Omkostnaderna för verksamheten uppgingo under år 1903 ti l l 
10,600 kr. och hafva för år 1904 beräknats t i l l 14,450 kr. 

Inom Stockholms kommunalrepresentation bragtes saken på tal i 
december 1901 genom dels en af föreningen »Studenter och arbetare» 
ingifven skrift i ämnet och dels en inom stadsfullmäktige väckt 
motion. I anledning häraf beslöto stadsfullmäktige den 14 mars 
1902 a t t tillsätta en kommitté för frågans närmare utredning. Den 
15 juni 1903 afgåfvo kommitterade sitt utförliga betänkande, hvari 
de, efter en redogörelse för platsförmedlingens nuvarande organisa
tion och ståndpunkt i Stockholm samt för den form för den offent
liga arbetsförmedlingens ordnande, hvilken företrädesvis i Sydtysk
land utbildats och äfven med framgång tillämpats i Köpenhamn och 
Kristiania, uttalade såsom sin uppfattning, att åtgärder i denna 
riktning borde äfven i Stockholm vidtagas genom direkt ingripande 
af stadens myndigheter. De föreslogo därför, a t t en kommunal 
arbetsförmedlingsanstalt, benämnd »Stockholms stads arbetsförmed
ling» skulle med det snaraste i staden inrättas. 

Kommitterade framhålla vidare, a t t arbetsförmedlingsanstalters 
verksamhet borde befordra ej blott kommunens utan äfven statens 
intressen. Endast genom statens reglerande ingripande kunde också 
ernås den likformighet och samverkan mellan de på olika platser 

1 Jfr ock »Meddel.> 1903, s. 4 9 - 5 3 o. 144—145. 
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inrättade kontor, som vore at t önska. Därjämte måste det vara af 
v ikt för staten a t t genom arbetsförmedlingskontoren införskaffa det 
statistiska material öfver arbetsmarknaden, som på denna vag jäm
förelsevis lä t t kunde erhållas. Staten borde sålunda i närigslifvets 
och sitt eget intresse ekonomiskt understödja inrättandet af arbets
förmedlingsanstalter. 

Enligt de till betänkandet fogade förslag till instruktion och 
arbetsordning för anstalten skulle den till sin organisation och verk
samhet nära öfverensstämma ined öfriga skandinaviska kontor, sär-
skildt det i Göteborg. 

Det af kommitterade utarbetade förslag till utgiftsstat för an
stalten slutar med ett belopp af 17,150 kr., hvartill skulle komma 
2,000 kr. såsom utgift en gång för alla till möbler och inven
tarier. I det beräknade utgiftsbeloppet ingår lokalhyra med 3,000 
kronor. 

Frågan har, när detta skrifves, hos vederbörande kommunala 
myndigheter undergått förberedande behandling och torde inom den 
närmaste framtiden föreläggas stadsfullmäktige till afgörande. 

I anledning af därom väckt motion tillsatte stadsfullmäktige i 
Malmö den 20 juni 1902 en kommitté af 9 personer för a t t utreda 
frågan om vidtagande inom Malmö stad af anordningar till förmed
ling af arbetsanställningar. I sitt den 3 dec. 1903 afgifna betän
kande föreslå kommitterade, a t t en kommunal arbetsförmedlings-
anstalt, af samma typ som de redan existerande skandinaviska 
kontoren, skall i staden inrättas samt att för dess behof en särskild 
byggnad skall iippföras till en beräknad kostnad, förutom tomt
värde, af 42,720 kr. Årskostnaderna äro beräknade till 8,550 kr. 

Beträffande den eventuella nyttan af en kommunal arbetsför
medlingsanstalt och de för en sådan lämpligaste formerna hänvisa 
kommitterade till den utredning, som härom lämnats af Stockholms 
stadsfullmäktiges särskilda kommitterade i betänkande af den 15 
juni 1903. Men därjämte betonas starkt, att en dylik anstalt icke 
kan inskränka sin verksamhet till allenast den ort, där den är för
lagd, och följaktligen måste vara af gagn för hela landets närings-
lif, att ett nära samarbete bör anordnas mellan de olika anstalter, 
som på skilda platser inrättas, samt att det statistiska material, 
som genom dem insamlas, måste vara af stor betydelse för känne
domen om hela landets ekonomiska förhållanden. Då sålunda veder
börande kommuner, genom inrättandet af arbetsförmedlingsanstalter, 
skulle komma at t tillgodose jämväl viktiga statsintressen, ansågo 
kommitterade, att statsverket borde icke blott medgifva anstalterna 
vissa lättnader genom portofrihet o. d. utan äfven lämna direkta 
bidrag till deras förvaltning. 

4 
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En i betänkandet återgifven rapport från stadens poliskammare 
redogör för den platsanvisningsverksamhet, som under åren 1900— 
juni 1908 utöfvats i Malmö af därtill bemyndigade kommissionärer. 
Ur denna redogörelse må följande uppgifter här meddelas: 

Antal genom kommissionärer i Malmö tillsatta platser. 

Under år 1903 utöfvades sådan anvisningsverksamhet af tillhopa 
2'2 kommissionärer, bland h vilka några uteslutande förmedlade 
platser inom restaurantfacket samt en hufvudsakligen åt tekniskt 
bildade personer. 

Den afgift, som erlades för hvarje anskaffad anställning, beräk
nades variera mellan o och 10 kr. 

1 Grflr har sedan åtskilliga år tillbaka stadens fattigvårdsbyrå. 
bedrifvit en ganska betydande förmedlingsverksamhet. Det visade 
sig emellertid här liksom annorstädes, att den prägel af välgören
het, som på detta sätt gafs åt arbetsförmedlingen, föranledde, a t t 
hulviulsakligen personer i nödställd belägenhet anlitade densamma,, 
hvaremot flertalet dugliga arbetare ansågo det såsom en föröd
mjukelse att vända sig dit. Da fattigvårdsbyrån sålunda icke 
kunde motsvara de fordringar, som böra ställas på en rationellt 
ordnad arbetsanvisning, väcktes i jan. 1902 i stadsfullmäktige 
motion om upprättande af en kommunal arbetsbyrå för tiefle stad. 
Sedan fattigvårdsstyrelsen ooh drätselkammaren i afgifna utlåtan
den afstyrkt förslaget, men magistraten, efter en omfattande moti
vering, varmt förordat detsamma, blef motionen af stadsfullmäktige 
afslagen. Frågan torde emellertid snart komma at t återupptagas. 

Afven i några andra af våra större städer har frågan om an
ordnande af kommunal arbetsförmedling antingen redan väckts inom 
kommnnalrepresentationerna eller åtminstone förberedts till upp
tagande. Huruvida den på så kort tid kraftigt framvuxna rörelsen 
skall leda till upprättande af ett större antal offentliga förmedlings-
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anstalter öfver hela landet, torde i väsentlig mån blifva beroende 
på exemplet från de orter, där frågan för närvarande är aktaeli, 
samt framför allt af den medverkan, som från statens sida kan 
vara att påräkna. 

Norge. 

Redan i föregående nummer af afdelningens »Meddelanden» 
hafva redogörelser lämnats för verksamheten vid »Kristiania arbeids-
kontor alltifrån dess öppnande år 1898 l. Numera föreligga prelimi
nära uppgifter rörande anstaltens verksamhet under år 1903 (jfr. 
tab. å sid. 47),2 och visar det sig, att antalet vid anstalten lediga 
och tillsatta platser fortfarande stegrats. Genom kontoret förmed
lade platser utgjorde sålunda 10,048 under år 1903, mot 8,449 när
mast föregående år, 7,119 år 1901 och 5,517 år 1900. Antalet ar
betssökande var förlidet år 17,287 (mot 19,027 år 1902) och antalet 
lediga platser 10,743 (mot 9,122 år 1902). 

»Kristiania arbeidskontor» var den första anstalt för offentlig 
arbetsförmedling i hela Norden. Nästan samtidigt — år 1898 — 
trädde dock ännu ett sådant kontor i verksamhet i Norge, nämligen 
•»Mergens offentligc arheidsanvisningshontor» med uppgift a t t förmedla 
allt slags arbete för såväl män som kvinnor. Under år 1903 för
medlade kontoret platser åt inalles 1,8(50 personer, däraf 1,105 män 
och 755 kvinnor. I likhet med Kristianiakontoret har den kommu
nala arbetsförmedlingsanstalten i Bergen visat sig fylJa ett verkligt 
behof. I hvilken utsträckning anstalten tagits i anspråk, framgår 
af följande öfversikt öfver verksamheten under de sex år, densamma 
vari t i gång: 

1 -Mcddel.» 1903 «. 130 ii'. 
'-' Jfr ock Mrddcl. 1903, s. 56—57. 140-147 samt s. 06 i det följande. 
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För Bergens-anstaltens verksamhet under olika månader af år 
1903 lämnar efterföljande öfversikt närmare upplysning: 

1 anstaltens årsberättelse för år 1903, hvilken benäget ställts 
till förfogande, anmärker föreståndaren, a t t stadens arbetsgifvare 
icke omfatta anstalten med det intresse, som vore önskvärdt, äfven-
som at t en stor del af de organiserade arbetarne icke heller anlita 
anstalten. Häri är förklaringen att söka därtill, at t anstaltens verk
samhet, om ock i och för sig rä t t omfattande, icke haft a t t uppvisa 
någon nämnvärd utveckling under de senaste åren. Till en del 
torde dock detta förhållande jämväl förklaras af de tryckta kon
junkturerna. 

I juni 1901 öppnades »Trondhjems lcommiux.de arbeidsanvisniugs-
kontor». För den tid af 21/-' år, anstalten arbetat, kunna anföras 
nedanstående uppgifter rörande verksamhetens omfattning: 

Under år 1902 tillkom ytterligare en kommunal arbetsförmed
lingsanstalt i Norge, den fjärde i ordningen, nämligen -.•Starangrr 
arbeidskontor,., om hvars hittillsvarande verksamhet fullständiga 
upplysningar icke kunnat erhållas. 

http://lcommiux.de
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Jämväl må nämnas, att förslag för närvarande är å bane a t t 
upprät ta en kommunal arbetsförmedlingsanstalt i Drammen. 

Förslog till »lov om arbeidsformidling». Sedan flera är tillbaka 
har frågan om anordnandet af offentlig arbetsförmedling i Norge 
älven varit föremål för regeringens uppmärksamhet. Redan år 1897 
bragtes frågan om statens ingripande på tal inom stortinget, i det 
a t t förslag väcktes om antagande af en lag om arbetsförmedlings
anstalter. Detta förslag blef af stortinget, öfverlämnadt till rege
ringen med anhållan, a t t en närmare utredning af frågan måtte 
föranstaltas. Regeringen, som i anledning häraf infordrade ytt
randen från en mängd myndigheter och korporationer i landet, med
delade 1900—1901 års storting en redogörelse för de inkomna svaren 
samt gjorde framställning om anvisande af medel till en departe-
mental kommitté för ärendets vidare behandling. Sedan stortinget 
anvisat de nödiga medlen, tillsattes en dylik kommitté i oktober 
1901, och har kommittén den 6 april 1903 ti l l regeringen afgifvit 
ett vidlyftigt betänkande, innefattande »forslag til lov om arbeids-
formidling med motiver».1 Hufvudinnehållet af ifrågavarande lag
förslag, som för närvarande är föremål för myndigheternas bepröf-
vande, är följande: 

# .7. Efter regeringens ompröfning skall ett offentligt kontor för 
förmedling af allt slags arbete inrättas i vissa städer, därvid tillika 
kan bestämmas, att kontoret skall fungera såsom hufvudkontor för 
viss del af landet. Närmare regler för hvarje kontors arbetskrets 
och verksamhet fastställas af industridepartementet efter veder
börande kommunalstyrelses hörande. § 2. Hvarje kontor står under 
ledning af en utaf kommunalstyrelsen vald styrelse, bestående af 
en opartisk ordförande samt arbetsgifvare och arbetare till lika 
antal. # 3. »Amtsformandskaberne» i de amt, som omfattas af kon
torets verksamhet, hafva rät t att utse en arbetsgifvare och en arbe
tare till medlemmar af kontorets styrelse. § 1. Kontorets förestån
dare och öfrig personal tillsättas af vederbörande kommunalstyrelse 
efter förslag af styrelsen för kontoret. § 5, All arbetsförmedling 
sker gratis. # G. Staten tillhandahåller kontoren erforderliga blan
ketter, formulär och andra trycksaker, meddelar portofrihet samt 
gäldar mot attesterade räkningar kontorens alla telefon- och tele-
grafafgifter. § 7. Alla öfriga kostnader bestridas af vederbörande 
kommun; dock skola i kommuner med mindre än 20,000 invånare 
kontorsföreståndarens och personalens aflöningar delvis betalas af 
staten, efter följande schema: 

1 Förslag til lov om arbcidsformidling med motiver. Afgivet af en komM. ned
lät af departementet for udrnrigske saper, handel, sjafart og industri. Kristiania 1WM. 
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hvatlan staten sålunda i kommuner med mindre än 2,000 invånare 
betalar hela kostnaden för personalen. § 8. Arbetsförmedlingen 
fortgår oberoende af arbetsinställelser; ett neutralt tillkännagif-
vande om radande arbetsinställelse skall, om sådant påfordras, 
anslås i lokalerna. § 0. Äfven andra arbetsförmedlingsanstalter, 
hvilka utan regeringens tillskyndan upprättas af kommuner och 
hvars stadgar godkännas af departementet, tillgodonjuta de i § 6 
omnämnda förmåner, och kan i vissa fall statsbidrag lämnas för 
personalens aflönande jämväl vid sådana kontor. § 10. De tjänste
män, som därtill erhålla förständigande af regeringen, äro skyldiga . 
at t mottaga och offentligen anslå de meddelanden, som till dem inga 
från arbetsförmedlingskontoren. § 11. Arbetare, som därtill legiti
meras af offentligt arbetskontor, äger at t färdas å järnväg (dock ej 
mindre än li> km.) mot erläggande af half biljettafgift (3:dje klass). 
£ 12. Hvarje arbetskontor skall efter närmare anvisning från depar
tementet insända uppgifter om sin verksamhet till statistiska cen
tralbyrån i Kristiania och tillika biträda byrån vid inhämtande af 
arbetsstatistiska uppgifter1 . # lo. Skulle statens of v an nämnda 
bidrag indragas, upphör kommunens skyldighet att upprätthålla kon
torets verksamhet. $' 14. Koncession å upprättande af privata kom
missionskontor må för framtiden icke beviljas utan vederbörande 
departements medgifvande i hvarje särskildt fall. Dylika kontor 
äro i samma utsträckning som de offentliga anstalterna skyldiga att 
insända arbetsstatistiska uppgifter om sin verksamhet. 

Det allmännas medverkan för arbetsförmedlingens ordnande bör, 
enligt motiverna till det föreliggande norska lagförslaget, åsyfta at t 
söka i görligaste mån utjämna tillgång och efterfrågan å arbets
kraft inom olika landsdelar. Sålunda bör å ena sidan därigenom 
landsdistriktens — och särskildt jordbrukets — svårighet at t erhålla 
arbetare afhjälpas, och å andra sidan tillströmningen till städerna 
af obehöflig arbetskraft motverkas. För detta önskningsmåls för
verkligande ansågo kommitterade erforderligt: 

att offentliga arbetsförmedlingsanstalter upprättas på en del 
mera centrala orter i riket, särskildt i de större och medelstora 
städerna, men äfven jja vissa hufvudorter inom landsdistrikt med 
större folktäthet; 

1 1'ndcr ar 190;5 har ou särskild jifdoltiinj; tor arbetsstntistik inom Norges sta
tistiska centralbyrå tradt i verksamhet. 
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att dessa anstalter icke utöfva en blott lokal verksamhet inom 
<le kommuner, hvarest de upprättas, utan at t deras verksamhet 
jämväl kommer så många som möjligt af distriktets öfriga kom
muner till godo, samt 

att samtliga anstalter stå i en viss förbindelse med hvarandra 
och arbeta efter väsentligen samma plan. 

Kommitterade hafva icke ansett sig kunna på förhand bestämdt 
fastslå, t i l l hvilka orter arbetsförmedlingsanstalter böra förläggas, 
men framhålla, att det är af den största vikt, at t kontoren hvarken 
Mifva för många eller för få samt at t förläggningsorten bestämmes 
först efter noggrann ompröfning. Först och främst synes dem dock 
et t kontor vara erforderligt i hvarje stad med öfver 10,000 invånare 
äfvensom, åtminstone som regel, ett kontor i hvarje amt. Förslags
vis nämna kommitterade emellertid 22 platser, å hvilka offent
liga arbetsförmedlingsanstalter genom samverkan mellan staten och 
vederbörande kommun så småningom borde komma till stånd. 

Anstalterna skola, enligt kommittéförslaget, förmedla allt slags 
arbete, således äfven för tjänstefolk. På platsen bosatta arbetsgif-
vare och arbetare böra personligen eller per telefon göra sina an
mälningar till kontoret, men bör sådan anmälan äfven kunna ske 
per post, hvarvid särskilda, å brefkort t ryckta anmälningsformulär 
böra nyttjas. Sådana brefkortsformulär böra tillhandahållas å alla 
orter i riket, och påpekas önskvärdheten af, att det i hvarje kom
mun, där arbetsförmedlingsanstalt icke finnes upprättad, lämnas i 
uppdrag åt någon därtill lämplig person att såsom ombud för närmast 
liggande förmedlingsanstalt stå arbetsgifvare och arbetstagare till 
tjänst med erforderliga upplysningar rörande sättet för formulärets 
ifyllande o. d. 

Beträffande arbetsförmedlingsverksamhetens c e n t r a l i s e r i n g har 
det synts kommitterade lämpligast, at t denna sker distriktsvis och 
icke sammanföres till en enda central anstalt för hela riket. Sålunda 
har man t. ex. tänkt sig, a t t Kristianiakontoret skulle komma att 
fungera såsom centralanstalt för de kommunala förmedlingsanstalter 
— till ett antal af omkring 10 — som kunna blifva upprättade »på 
östlandet». 

Från alla dessa mindre kontor skulle då regelbundet — t. ex. 
en gång i veckan — insändas uppgifter om lediga platser och arbets
sökande, hvilka uppgifter af Kristianiakontoret sammanfördes till en 
gemensam tablå, som skulle distribueras i ett stort antal exemplar 
för a t t omedelbart offentligen anslås i alla kommuner inom distrik
tet, som stå i järnvägsförbindelse med Kristiania o. s. v. 

Hvad särskildt beträffar kostnadsfrågan, anse kommitterade, 
såsom framgår af lagförslaget, a t t staten i Norge, liksom sker fler
städes i utlandet, skall medgifva de kommunala förmedlingsanstal-
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terna p o r t o f r i h e t samt ersätta deras kostnader för t e l e f o n och 
t e l e g r a m äfvensom medgifva, a t t arbetare, som anvisats arbete å 
annan ort än där han för tillfället vistas, må under vissa villkor färdas 
å norska statens järnvägar mot erläggande af endast h a l f b i l j e t t -
a fg i f t . Staten skall jämväl enligt kommittéförslaget gratis tillhan
dahålla alla för arbetsförmedlingen erforderliga t r y c k s a k e r , såsom 
alla slags blanketter och formulär o. d., och slutligen skola kontoren 
i medelstora och mindre städer åtnjuta k o n t a n t a s t a t s b i d r a g till 
kontorspersonalens aflönande, hvilka statsbidrag böra stå i en viss 
proportion till vederbörande kommuns storlek, för a t t i kommuner 
med mindre än 2,000 invånare täcka hela kostnaden for kontors
föreståndarens aflönande (jfr. § 7). Kommitterade beräkna, a t t 
sedan det af dem förutsatta systemet med c:a 22 arbetsförmedlings
kontor en gång blifvit en verklighet, norska s t a t e n s d i r e k t a kos t 
n a d e r för arbetsförmedlingsverksamhetens understödjande komma 
at t belöpa sig till c:a 11,000 kronor, oberäknadt kontorens utgifter 
för post- och telegramporton samt telefon, hvilka kostnader, som 
nämndt, likaledes skulle öfvertagas af staten och till sitt kontanta 
värde svårligen kunna på förhand uppskattas. Icke heller har 
någon beräkning förebragts rörande de kostnader, staten skulle 
komma at t ikläda sig för utöfvande af öfverinseende öfver arbets
förmedlingsverksamheten samt utarbetande af öfversikter öfver 
ställningen på arbetsmarknaden enligt de af arbetsförmedlingskon
toren ingifna rapporter. Ifrågavarande kostnader synas ock böra 
bl i f va tämligen obetydliga. 

Komm u n e r n a s u t g i f t e r för inom dem upprättade arbetsförmed
lingskontor skulle således, enligt det norska kommittéförslaget, vara 
inskränkta till kostnaderna för lokal och nödiga inventarier, uppvärm
ning, belysning och renhållning samt den del af personalens aflöning, 
som staten icke bestrider. Som emellertid nämnda statsbidrag i 
städer med mindre än 12,000 invånare utgår med minst 50 •. af hela 
aflöningsbelöppet, böra, såsom kommitterade påvisa, de återstående-
kostnaderna icke blifva betungande äfven för jämförelsevis mindre 
kommuner. Jämväl framhålles, a t t t. ex. i Österrike, där arbets
förmedlingen, enligt e t t föreliggande officiellt förslag, förutsatts 
böra ordnas såsom en statsangelägenhet och i främsta rummet be
kostas af staten, vederbörande kommuner alltid ansetts böra till
handahålla nödiga lokaler och bekosta hvad därmed står i samman
hang. 

Slutligen torde böra omnämnas, hurusom de norska kommitte
rade anse, a t t de privata kommissionskontoren för arbetsförmed
ling så småningom böra upphöra, i den mån det allmänna^vidtager 
åtgärder för anordnandet af offentlig arbetsförmedling. A en ort, 
där en offentlig arbetsförmedlingsanstalt kommit till stånd, böra 
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sålunda, enligt lagförslaget, inga nya koncessioner meddelas å t pri
vatpersoner a t t öppna kommissionskontor. Genom den formulering, 
som gifvits åt § 14 i lagförslaget, har man dock velat bereda en 
möjlighet för filantropiska föreningar a t t syssla med arbetsförmed
ling i en eller annan form. Däremot hålla kommitterade före, a t t 
arbetsförmedlingsverksamhet icke bör bedrifvas af arbetsgifvare-
och arbetareföreningar. Det är därför icke med hänsyn till sådana 
förniedlingsorgan,som undantagsbestämmelserna i § 14 blifvit före
slagna. 

Kommitterades betänkande innehåller vidare, förutom utförliga 
motiver till det föreliggande lagförslaget, jämväl en tämligen ut
tömmande redogörelse för de åtgärder, som hittills i de flesta 
kulturländer blifvit vidtagna för anordnandet af offentlig arbets
förmedling. 

Danmark. 

Rörande uppkomsten af »Kjöbenhavns kommunale arbejdsanvis-
niwjsliontor» samt dess verksamhet under år 1902 har en framställ
ning återgifvits i af delningens »Meddelanden» under nästlidne år,1 

hvarjämte tid efter annan tabellariska öfversikter meddelats an
gående antalet genom kontoret tillsatta platser inom olika yrkes
grupper för hvarje månad och kvartal under 1903,2 hvilka sistnämnda 
preliminära uppgifter sammanförts i tabellen å sid. 47 i det föregående. 
Såsom däraf framgår, har förmedlingsverksamheten vid Köpenhamns
kontoret under år 1903 ökats i icke oväsentlig grad, i det att näm
ligen antalet t i l l s a t t a p l a t s e r sistlidne år utgjorde icke mindre än 
23,726 (åt 11,692 manliga och 12,034 kvinnliga arbetare) mot 19,34» 
under år 1902. Angående de tillsatta platsernas fördelning på olika 
yrkesgrupper hänvisas till den nyssnämnda tabellen å sid. 47, som 
tj^dligt ådagalägger, hvilken storartad utveckling anstalten hunnit 
redan under sitt andra verksamhetsår. 

Den danska hufvudstadens exempel på arbetsförmedlingens om
råde har tills dato endast blifvit följdt i en enda landsortsstad, 
Odense, men förslag äro för närvarande å bane at t anordna offent
liga förmedlingsanstalter i flera andra städer, såsom Aarhus, Ran
ders och Aalborg. 

^Odense kommunalt arbejdsanvisningshontor» öppnades år 1902. 
Af de uppgifter för anstaltens verksamhet under år 1903, som af 

1 »Meddcl.» 1903, s. 136 ff. 
- Jfr :Mcd«lel.> 3903 s. 55 n. Uti f.&mt .?. 63 i det följande. 
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kontorets föreståndare benäget ställts till förfogande, inhämtas, a t t 
1,152 arbetsgifvare genom kontorets förmedling erhållit anvisning 
på erforderlig arbetskraft (mot 718 år 1902), att de arbetssökandes 
antal belöpte sig t i l l 1,981 (mot 2,071 år 1902) samt att antalet 
t i l lsatta platser stigit t i l l 1,583 (mot 951 år 1902) — såsom synes 
förhållandevis betydliga siffror, särskildt om hänsyn tages därtill, 
a t t anstalten i cke befattar sig med platsanskaffning för tjänstefolk. 
Af de anvisade platserna komma 814 på den manliga afdelningen 
och 719 på den kvinnliga, efter följande fördelning på olika yrkes
grupper: 

Manliga afdelningen. Kvinnliga afdelningen. 

Finland. 
Under de båda sistförflutna åren har frågan om anordnandet af 

en offentlig arbetsförmedling genom kommunernas försorg t rädt i 
förgrunden jämväl i Finland. Redan så tidigt som år 189G väcktes 
frågan till lif inom Helsingfors stadsfullmäktige, och en i anledning 
häraf nedsatt kommitté föreslog i sitt år 1897 afgifna betänkande, a t t 
en under kommunens öfverinseende ställd arbetsbyrå skulle inrättas 
för a t t ordna och reglera ti l lgång och efterfrågan på arbetskraft samt 
genom tillkännagifvanden om arbetsmarknaden i Helsingfors före
bygga en öfver höfvan stor tillströmning af arbetssökande från 
landsbygden till den finska hufvudstaden. 

Detta förslag föranledde emellertid icke då till någon åtgärd, 
men i början af år 1902 kom frågan åter pä dagordningen såväl i 
Helsingfors som i Viborg på grund af den rådande arbetsbristen i 
dessa städer. 1 den sistnämnda staden tillsattes en kommunal kom
mitté för ärendets beredning, och i Helsingfors hänsköts frågan till 
stadsfullmäktiges nämnd för arbetareangelägenheter, som i mars 1902 
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förordade vidtagande af erforderliga åtgärder för sakens realiserande. 
Nämndens förslag afsåg dels at t en under kommunens tillsyn stående 
arbetsförmedlingsbyrå skulle inrättas i Helsingfors och dels a t t 
arbetsförmedlingen redan från början borde gifvas en vidsträcktare 
omfattning i så måtto, a t t kommunala arbetsförmedlingsbyråer skulle 
enligt hufvudsakligen samma plan inrättas i flera städer, i synner
het ut i sådana, där industriella inrättningar i större antal existerade, 
äfvensom at t samverkan byråerna emellan skulle bringas till stånd. 

Med godkännande af detta förslag inbjödo stadsfullmäktige i 
Helsingfors fullmäktige i sju andra finska städer a t t utse bvar sin 
medlem i en kommitté, som borde taga i öfvervägande frågan om 
kommunal arbetsförmedling i ändamål a t t samtidigt åstadkomma 
arbetsbyråer i Helsingfors, Kotka, Uleåborg, Björneborg, Tammer
fors, Åbo, Vasa och Viborg. Ifrågavarande inbjudan antogs af 
samtliga städer med undantag af Björneborg, och sammanträdde den 
sålunda til lsatta kommittén i Helsingfors under januari månad 1903. 

Redan dessförinnan hade dock stadsfullmäktige i Helsingfors 
beslutat a t t från och med 1903 inrätta en k o m m u n a l a r b e t s 
f ö r m e d l i n g s b y r å för en årskostnad tillsvidare af 6,500 (finska) 
mark, och förlades byrån till en af staden disponerad lokal samt 
inrättades i hufvudsaklig ofverensstämmelse med de i de skandi
naviska länderna förefintliga anstalterna. Under den korta tid, 
byrån varit i verksamhet, har densamma framvisat ett jämförelsevis 
godt resultat samt förmått tillvinna sig såväl arbetarnes som arbets-
gifvarnes förtroende, enligt hvad efterföljande tablå gifver vid handen: 

Af de tillsatta platserna voro 190 till finnandes utom Helsingfors. 
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Särskildt torde förtjäna omnämnas, a t t man i Helsingfors an
sett sig böra följa det vid en del förmedlingsanstalter i utlandet 
(såsom t. ex. i Köln och Graz) gifna exemplet a t t utsträcka byråns 
verksamhet t i l l at t äfven omfatta förmedling af lämpliga bostäder 
åt arbetarebefolkningen. 

Den ofvannämnda kommittén af ombud från sju finska städer 
upptog först till åtgörande frågan, »huruvida den kommunala arbets
förmedlingsinstitutionen, anordnad till hufvudsakliga delar i enlig
het med den uti öfriga nordiska länder vunna erfarenheten, vore 
i Finlands städer af behofvet påkallad, nyt t ig eller möjlig at t för
verkliga», och omfattade kommittén med fästadt afseende å förhållan
dena uti alla de städer, som voro vid tillfället representerade, enhäl
ligt den åsikt, a t t dylika opartiska, af kommunerna inrättade och 
öfvervakade arbetsbyräer borde blifva af stort gagn, samt enades, 
efter en närmare motivering, om följande principiella uttalande: 

-Ajnskvärdt vore, det i de af Finlands stadskommuner, hvilka. 
äga en talrikare arbetarebefolkning, skulle inrättas arbetsförmedlings-
byråer, hvilka borde stå under kommunernas eget öfverinseendé och 
underordnas en af såväl arbetsgifvare som arbetare sammansatt 
ledning, jämte det de skulle inbördes samverka med hvarandra, 
äfvensom a t t det skulle ligga i dessa kommuners eget välförstådda 
intresse at t ikläda sig de med byråernas inrättande och underhåll 
förenade kostnaderna.» 

Till underlättande af ett sådant samarbete och åstadkommande 
af en enhetlig statistik framhöll kommittén, att byråerna i de 
skilda städerna borde »ordnas enligt ett för alla gemensamt sys
tem samt at t ej mindre förfarandet vid arbetsförmedlingen än bok
föringen borde vid dem vara fullkomligt enahanda», för hvilket än
damål kommittén utarbetat ett förslag till stadgar för kommunala 
arbetsförmedlingsbyråer i Finlands städer samt upprät tat formulär 
till inskrifnings- och anvisningskort, statistiska tabeller o. d. äfven
som lämnat en del anvisningar rörande arbetets enhetliga anord
nande. Kommitterade hafva därvidlag ansett, a t t någon särskild 
eentralanstalt för sagda förmedling icke, åtminstone till en början, 
borde inrättas, utan borde tills vidare samarbetet mellan de skilda 
städernas anstalter kunna ske direkt medelst bref, telefon eller tele
gram, i hvilket afseende kommitterade framhålla önskvärdheten af, 
a t t nedsättning i telefonafgifterna kunde utverkas (liksom de äfven 
ut tala sig för en nedsättning i järnvägsbiljettprisen för till plats 
a annan ort anvisade arbetare). Då framdeles en centralstyrelse för 
den ömsesidiga förmedlingen kunde blifva behöflig, borde dess upp
gifter och befogenhet bestämmas efter öfverenskommelse mellan de 
särskilda anstalternas föreståndare. 
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För åstadkommande och offentliggörande af en gemensam stati
stik anse komrnitterade däremot en c e n t r a l s t y r e l s e behöfl ig 
r e d a n f rån början, så snart flera byråer uppstått. Utarbetandet 
(på grundvalen af de särskilda anstalternas insända månadsrapporter) 
och offentliggörandet af månatliga öfversikter öfver ställningen på 
arbetsmarknaden äfvensom af en årsstatistik skulle tills vidare 
anförtros åt anstalten i Helsingfors, intill dess a t t statens statistiska 
ämbetsverk möjligen befunnes villigt att åtaga sig detta värf. 

Sina förslag rörande s a m a r b e t e t mellan de kommunala arbets
förmedlingsanstalterna i Finland sammanfatta komrnitterade slutli
gen på följande sätt: 

»att de blifvande kommunala arbetsförmedlingsbyråerna i Fin
lands städer borde träda i växelverkan med hvarandra för at t för
medla arbetskraft från orter, där öfverflöd därpå förefinnes, till 
andra trakter med tillgång på arbete, i hvilket afseende dessa medelst 
bref, telefon eller telegraf borde ej mindre vända sig till närmaste 
byrå eller samtidigt till flera sådana än omedelbart meddela hvar
andra resultatet af förmedlingen; 

att föreståndarne för de kommunala arbetsförmedlingsbyråerna 
skulle ärligen sammanträda för a t t öfverlägga om ordnandet af samar
betet mellan byråerna samt om utvecklandet af dessas verksamhet en
l igt en för alla gemensam plan, samt 

att samtliga kommunala arbetsförmedlingsbyråer borde sända 
sina månadsrapporter och årsberättelser omedelbart efter dessas af-
gifvande till någon såsom centralanstalt i detta afseende fungerande 
kommunal arbetsförmedlingsbyrå, hvilken med ledning af sagda be
rättelser skulle sammanställa öfversikter och så snart som möjligt 
på lämpligaste sätt bringa dem till allmänhetens kännedom.» 

I sistnämnda afseende hafva komrnitterade emellertid, som of van 
blifvit nämndt, förutsatt, att denna uppgift framdeles borde komma 
a t t öfvertagas af staten. 

I yttrande den (3 oktober 1903 har stadsfullmäktiges i Helsing
fors nämnd för arbetareangelägenheter förklarat sig vilja »pä det 
kraftigaste understödja» de of van nämnda kommitterades sålunda fram
ställda förslag. I enlighet med nämndens hemställan hafva Hel
singfors stadsfullmäktige den 1 december 1903 fastställt stat och 
reglemente för Kommunala arbctsförmedlingsbyrån i Helsingfors at t 
gälla från och med ingången af år 1904. Därigenom har nämnda 
byrå, hvars anordning under år 1903 varit mera provisorisk, erhål
lit sin slutliga organisation. 

Kommunala arbetsförmedlingsbyråer hafva jämväl upprättats 
under december månad 1903 i Åho samt under nästlidne januari må
nad i Viborg, Kotha. 'Tammerfors och Tarastehus. 
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Dylika anstalter förefinnas således redan i sex finska städer, 
och det torde kunna förväntas, att liknande anordningar under den 
närmaste tiden skola vidtagas i ännu ett par landsortsstäder, sär-
skildt då i de återstående af de städer, hvilkas representanter deltagit 
i den mei"anämnda kommitténs arbeten och äfven för sina kom
muners vidkommande förordat inrättandet af en offentlig arbets
förmedling. 
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Verksamheten vid Helsingborgs och Köpenhamns arbets
förmedlingsanstalter 

under fjärde kvartalet år 1903. 



64 ARBETSFÖRMEDLING. 

Verksamheten vid Göteborgs 
under fjärde kvar-

1 Jfr >• Moddel » 1SIU3. s. 49. noten. 
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arbetsförmedlingsanstalt1 

talet år 1903. 
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Verksamheten vid Kristiania 
under fjärde kvar-

Jfr 'Moddol.» lt)03. sid. 19, noten. 



ARBETSFÖRMEDLING. 67 

arbetsförmedlingsanstalt1 

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

(Efter >Reichs-

1 Do i tabellen meddelade uppgifterna omfatta alla de mera betydande arbetsförmedlingsanstalter 
tioner af olika slag. 
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förmedlingsanstalter1 i Tyskland 
talet år 1903. 
arbeitsblatti.) 

i Tyskland — c:a (iOO pä omkring: -.'(JO skilda platser - hvilka anordnats af kommuner eller organisa-
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Anstalten i Köln för arbets- och bostadsanvisning 
samt försäkring mot arbetslöshet. 

Kölns offentliga arbetsförmedlingsanstalt ledes af en styrelse på 
26 personer, af h vilka 12 utses af 4 arbetsgivareföreningar och 
likaledes 12 af 6 arbetareorganisationer, hvarjämte ordförande och 
vice ordförande väljas af dessa 24 ledamöter, men utom deras krets. 
Alla dessa val gälla för en tid af 2 år. I alla beslut skola lika 
många af arbetsgifvarnes och arbetarnes representanter deltaga. 

Anstalten utöfvar sin verksamhet utan att upptaga afgifter; 
omkostnaderna, hvilka för det sista verksamhetsåret, 1 juli 1902— 
30 juni 1903, uppgingo till 10,072 mark (kostnaderna för lokal 
däri ej inräknade) bestridas, förutom af några smärre inkomst
poster, helt och hållet genom kommunens kontanta bidrag å 8,600 
ink; den af anstalten disponerade lokalen är emellertid otillräcklig, 
hvarför kommunen vidtagit åtgärder för anskaffandet af en ny 
sådan, som medger verksamhetens utvidgning och fördelning på olika 
fackafdelningar. Naturligtvis hafva hittills funnits särkilda afdel-
ningar för män och för kvinnor; därjämte har omsorg ägnats åt 
anskaffande af plats såsom lärling åt sådana ynglingar, som efter 
slutad skolgång ämna utbilda sig för yrkesarbete. Denna sista gren 
af anstaltens verksamhet synes dock ej hafva natt någon nämn
värd utveckling. I öfrigt har anstalten att uppvisa synnerligen 
goda resultat, såsom framgår af följande siffror: 

1 Kriin den 17 december 1S94 till ,!J0 juni ISSJÖ. 
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Anstalten lyckades sålunda under det sista verksamhetsåret på 
den manliga afdelningen förmedla arbete, resp. arbetare, åt 48-e % af 
de anmälda arbetssökande och 96-2 af arbetsgifvarne; för den kvinnliga 
afdelningen voro de motsvarande procenttalen resp. 93-4 och 72-7. 

De kvinnliga arbetssökande voro äfven detta år betydligt färre 
än antalet för dem lediga platser. På 100 sådana platser kommo 
nämligen i genomsnitt endast 77-s arbetssökande; i fråga om sär-
skildt husligt arbete gick motsvarande siffra ned till endast 56-2, 
d. v. s. a t t för hvarje arbetsledig inom detta fack funnos van
ligen 2 lediga platser. 

De på den manliga afdelningen inom och utom staden tillsatta 
platserna fördelade sig på följande sätt efter olika hufvudgrupper 
af arbete: 

Den i tabellen starkt framträdande ökningen för särskildt den 
manliga afdelningen i jämförelse med föregående år torde hufvud-
sakligen bero därpå, att, enligt kommunalstyrelsens beslut, numera 
alla arbeten för stadens räkning skola kontraktsenligt utföras genom 
arbetare, som fått anställning genom anstaltens förmedling. 

Bostadsanvisning. 

Sedan arbetsförmedlingsanstaltens styrelse beslutat att till hjälp 
för arbetare och andra arbetstagare upprätta ett kontor för bostads 
anvisning och kommunalstyrelsen för detta ändamål beviljat dels 
800 mk för en gång och dels 3,000 mk årligen, öppnades ett sådant 
kontor den 1 april 1898 såsom ett bihang till arbetsförmedlings
anstalten. 

De hufvudsakliga resultaten af denna del utaf anstaltens verk
samhet framgå af följande tabell. 
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Af de anförda siffrorna a t t döma har kontoret i hög grad till
vunnit sig såväl hyresvärdars som hyresgästers förtroende, hvilket 
torde bero på kontorets praktiska arbetssätt. Föreståndaren in
hämtar af hyresvärden och inför å särskilda blanketter alla erfor
derliga upplysningar rörande den ifrågavarande lägenheten, hvar-
jämte han äfven vid personligt besök kontrollerar uppgifterna och 
upprättar en enkel plan öfver våningen. Den bostadssökande kan 
sålunda på kontoret omedelbart förvissa sig, om lägenheten mot
svarar hans anspråk. Hyresvärden behöfver ej heller vänta andra 
personer än sådana, som verkligen på allvar kunna komma i fråga, 
och dessa äro redan på förhand underrättade om hans fordringar 
och villkor. På detta sätt besparas för båda parterna mycken tid, 
liksom äfven penningar, enär förmedlingen är kostnadsfri. 

Beträffande särskildt verksamheten under det sista året (1 juli 
1902—30 juni 1903) må följande närmare uppgifter meddelas: 

Enligt de ofvanstående uppgifterna skulle endast 57-i »„ af 
de anmälda bostäderna hafva blifvit uthyrda samt 41-i y af hyres
gästerna genom anstaltens förmedling erhållit bostad. Dessa siffror 
angifva dock resultatet afsevärdt lägre än det i verkligheten varit, 
beroende särskildt därpå, att i många fall ingen underrättelse läm
nats anstalten om skedd hyresuppgörelse. 

' Häri ingå dels bostäder, som behållits af dittillsvarande hyresgäster, dels sådana, 
som uthyrts utan anstaltens förmedling, och dels slutligen sådana, som på grund al' 
dålig beskaffenhet, ogynnsamt läge, hiigt hyrespris el. d. voro svåra att uthyra. 
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Under redogörelseåret kommo på 100 omöblerade bostäder 

under föregående år. 
Med afseende å sitt yrke fördelade sig de bostadssökande på 

följande sät t : 

hvaraf 4,657 män och 693 kvinnor. 
Bland samtliga 5,350 bostadssökande voro 4,556 bosatta i staden 

Köln och 371 i dess förstäder, medan 423 anmält sig från andra 
platser. 

Kommunal försäkring mot arbetslöshet. 

När Kölns kommunalstyrelse lämnade sitt bistånd till upprät
tande af arbetsanvisningsanstalten, uppställde den såsom villkor, 
bl. a., a t t anstalten skulle kostnadsfritt åtaga sig skötseln af en 
försäkringskassa mot arbetslöshet, därest en sådan kassa med sta
dens medgifvande och understöd komme till stånd. Så skedde redan 
år 1896, sedan hvilken tid anvisningsanstalten och kassan i gemen
skap arbeta för undanröjandet af arbetslösheten eller åtminstone 
mildrandet af dess svåra verkningar. 

Kassan hade vid utgången af det sista räkenskapsåret, 1 april 
1902—31 mars 1903, tillgångar till ett belopp af 109,283-so mark, 
hvilken summa representerar en ökning från årets början af 9,939·86 
mk. Detta goda resultat ernåddes tack vare ett bidrag af staden, 
uppgående till 20,000 mk. Trots denna gynnsamma ekonomiska 
ställning kunde kassan icke bevilja försäkring åt alla, som i detta 
syfte anmälde sig. I en paragraf af stadgarna bestämmes nämligen, 
a t t afslutandet af försäkringar måste upphöra, så snart de redan 
afslutade försäkringarna kunna taga i anspråk 2/s af tillgångarna, 
med inräknande af kommunens bidrag, hvarvid man utgår från det 
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antagandet, att samtliga försäkrade utan undantag blifva arbetslösa, 
a t t intet arbete kan anskaffas åt dem samt at t de få åtnjuta fullt 
understöd under hela understödstiden. 

På grund häraf kunde de vid redogörelseårets början förefint
liga 1,205 försäkringarna endast ökas med 150 nya, så a t t hela an
talet under året försäkrade personer uppgick till 1,355. Bland dessa 
voro 311 icke fackbildade och 1,044 yrkesarbetare, nämligen 364 
murare, 350 mnrputsare, stuckatörer o. d., 204 målare och tapetse
rare, 74 stenläggare m. fl., 37 snickare och timmermän samt 15 
handtverkare af skilda slag. Af samtliga 1,355 försäkrade voro 
1,122 gifta och 233 ogifta. Med hänsyn till sin ålder voro 

I veckobidrag (för 34 veckor) inflöto tillhopa 14,535 as mk. Före 
inträdet afiorsäkringsperioden (10 dec.—10 mars) upphörde 90 för
säkringar at t vara gällande, hvaraf 18 till följd af dödsfall, 5 genom 
frivilligt utträde och 67 pä grund af försummelse att inbetala vecko
bidrag. Sålunda kvarstodo vid försäkringsperiodens början 1,265 
försäkrade, med rä t t till eventuellt understöd, af hvilka 1,008 an
mälde sig vara arbetslösa. Bland dessa uteslötos emellertid ur 
kassan med förlust af alla anspråk 21 personer på grund af falska 
uppgifter rörande sin arbetslöshet och 6 till följd af vägran att 
mottaga dem anvisadt arbete inom eget yrke. Vidare erhöllo 35 
arbetslösa varaktig sysselsättning, Ii varjämte åt de öfriga kunde 
beredas tillfälligt arbete under tillsammans 2S,94(51/a dagar. Kas
sans understödsskyldighet inskränktes på detta sätt till sammanlagdt 
l(i,045V-> dagar, af hvilka 12,762 betalades efter 2 mk och 3.2831/-' efter 
1 mk om dagen. Hela understödsbeloppet uppgick sålunda till 
2S,807v,o mk. 

Detta belopp var ungefär dubbelt sä stort som summan af de för
säkrades veckobidrag. Detta förhållande föranledde styrelsen att före
slå veckobidragons höjande från de förutvarande beloppen 0-ar» mk för 
icke fackbildade arbetare och O-ar! mk för yrkesarbetare till resp. OMO 
och 0--io mk, hvilket förslag också antagits a t t gälla för det nu inne
varande räkenskapsåret. Visserligen kunde veekobidragen icke ensefter 
denna förhöjning tänkas fullt motsvara kassans eventuella understöds
utbetalningar, men styrelsen ville ej föreslå större ökning i förhopp
ning at t staden framgent som hittills skulle bevilja anslag samt att 
äfven enskilda intresserade fortfarande skulle lämna frivilliga bidrag. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1903. 

Fjärde kvartalet. 
Af de under tredje kvartalet år 1903 påbörjade 38 arbetsin

ställelserna (hvaraf 2 finnas på angifna skäl upptagna i efterföl
jande öfversikt) kvarstodo vid fjärde kvartalets ingång 6 såsom 
fullt aktuella. Af dessa hafva nu (febr. 1904) 5 definitivt afslutats, 
nämligen: 

Det är sålunda endast 1 under tredje kvartalet påbörjad kon
flikt, som, såvidt bekant, ännu icke nått sin lösning, nämligen 
N:r 114, 'inom stenhuggeriarbetarefacket i Heestrand, hvilken tog 
sin början den 5 sept. och sålunda varat öfver 5 månader. 

Af de under N:r 121 och 122 i efterföljande öfversikt under 
tredje kvartalet inträffade bägge konflikterna inom stenhuggeriar
betarefacket i Kalmar län var en till sin karaktär strejk, den 
andra af blandad natur; rörande den senare föreligga, såsom ock i 
tabellen angifvits, från arbetsgifvåren inga detaljerade uppgifter. 
Konflikterna, af hvilka den ena varade 69, den andra 67 dagar, om
fattade sammanlagdt 2 arbetsgifvare och 36 arbetare, samtliga or
ganiserade. Striden, som i ena fallet gällde arbetssystemet, i det 
andra arbetsaftalet, slutade med arbetarnes seger. 

Antalet af under fjärde kvartalet påbörjade arbetsinställelser är 20, 
af hvilka 9 börjat i oktober, 9 i november och 2 i december månad. 
Samtliga dessa konflikter hafva nått sin lösning, däraf 4 under inne
varande år. 

De 20 arbetsinställelserna fördela sig efter varaktighet sålunda: 
Arbetsinställelser med en varaktighet af: 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Fjärde 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. 

* Pil erforderliga uppgifter frän vederbörande parter rörande konflikterna n:r 121 ocli 122 icke 
lör tredje kvartalets arbetsinställelser, hafvn de måst införas i förevarande öfversikt. 
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i Sverige, påbörjade under år 1903. 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes), 
a. = arbetare. 

ingingo i a,i god tid, att desamma kunde medtagas i den i föregående häfte publicerade redogörelsen 



78 ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE ÅR 1903. 

Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Fjärde 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. 

De flesta konflikterna hafva sålunda varit af kort varaktighet, 
1 vecka eller därunder. 

Till sin karaktär äro 16 strejker, 2 lockouter och 2 af blandad, 
obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

Det fack, som under kvartalet berörts af de flesta konflikterna (5), 
är grofarbetarefacket, och ha i desamma varit invecklade G arbets
gifvare och 12i> .(120) arbetare. Därnäst komma stenhuggare- och 
nkoarbctarefacken med hvartdera 2 konflikter, omfattande i det förra 
facket 2 arbetsgifvare och 51 arbetare, i det senare 2 arbetsgifvare 
och 29 arbetare. 

Samtliga under ijärde kvartalet inträffade arbetsinställelser 
hafva haft en rent lokal karaktär och fördela sig på följande sätt 
inom de olika delarna af landet: 

') Aut-Mciulc ilc "lika lanilsdclurncs omfattiiiug .so iMcddii lilUo, sid. 7'2, noten 
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i Sverige, påbörjade under år 1903. 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes. anförda inom parentes). 
a. = arbetare. 

Som synes , äro konflikterna under detta kvartal tämligen jämnt 
fördelade på de olika landsdelarna. 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är kändt i samtliga fall, 
och uppgår detta till 21. Hela antalet direkt berörda arbetare ut
gör 616 (610), och af dessa kommer det högsta antalet, eller 200 
(32-5 %) på sågverksarbetarefacket, det näst högsta, eller 126 (20-6 %) 
på grofarbetarefacket. 

Högsta antalet strejkande är kändt i samtliga fall och utgör 
sammanlagdt 556 (550); antalet utestängda var i de bägge inträf
fade lockouterna 15, och i de tvänne arbetsinställelserna af blandad, 
obestämd eller ej uppgifven karaktär voro 45 arbetare direkt be
rörda af konflikten. 

I 11 fall voro samtliga strejkande eller utestängda arbetare 
organiserade, i 4 fall tillhörde en del fackförening, och i 5 fall voro 
alla oorganiserade. 

Konflikternas orsaker kunna fördelas i följande hufvudgrupper: 

fråga om löneförhöjning . . . . i Ii fall personliga förhållanden . . . . i i fall 

» • lönesänkning . . . . i 5 - [ andra orsaker << i 5 ' 

Beträffande resultatet må anföras, att de flesta, eller 14, af de 
20 konflikterna blefvo lösta i enlighet med arbetarnes fordringar 
och 2 afgjorda genom kompromiss, af hvilka senare 1 kan anses 
hafva utfallit i nufvudsak enligt arbetarnes fordringar och 1 lösts 
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efter ungefär lika stora eftergifter å ömse sidor. Af öfriga 4 kon
flikter hafva 3 ledt till arbetets återupptagande på de af arbets-
gifVåren uppställda villkoren, i 1 fall hufvudsakligen ined den förut
varande arbetsstyrkan, i 2 fall med nya arbetare. Rörande 1 kon
flikt föreligga på denna punkt ofullständiga och hvarandra delvis 
motsägande uppgifter. 

Vid en sammanställning af de föreliggande konflikternas orsaker 
och resultat visar det sig bland annat, att af de 10 konflikter, som 
föranledts af lönefrågor och angående hvilka fullständiga uppgifter 
beträffande resultatet föreligga, 8 bilagts i enlighet med arbetarnes 
fordringar, 1 i enlighet med arbetsgifvarens och 1 efter ömsesidiga 
eftergifter. De bägge konflikter, som, enligt arbetarnes uppfattning, 
indirekt gällde föreningsrätten, slutade därmed, att arbetarnes ford
ringar beviljades. 

En under sistlidne november månad inträffad arbetsinställelse 
inom transportarbetarefacket vid Norrsundets lastageplats (Gefleb. 
län) har icke i öfversikten medtagits, då det af de inkomna upp
gifterna synes framgå, att konflikt förelåg icke mellan arbetsgifvare 
och arbetare utan mellan tvenne konkurrerande arbetarelag, ett or-
ganiseradt och ett oorganiseradt. 

Rörande samtliga här föreliggande 20 arbetsinställelser hafva 
uppgifter ingått från såväl arbetsgifvare som arbetare. 

Hela året. 

Af de nu publicerade preliminära uppgifterna rörande de under 
år 190o inträffade arbetsinställelserna framgår, att deras antal ut
gjort 142, af hvilka 109 varit strejker, 1(5 lockouter och 17 arbets
inställelser af blandad, obestämbar eller icke upj)gifven karaktär. 
Antalet af konflikterna direkt berörda arbetsgifvare uppgår till 470 
och högsta antalet direkt berörda arbetare till 24,474, af hvilka 7(5 
arbetsgifvare och 14,821-5 arbetare komma på den stora lockouten inom 
den mekaniska verkstadsindustrien. Konflikterna hafva i de flesta 
fall, eller i 96 (c:a 67 %), föranledts af lönefrågor. 

Så snart de nu föreliggande preliminära uppgifterna vederbörli
gen kompletterats, kommer en fullständig årsredogörelse för under 
år 19055 påbörjade arbetsinställelser att publiceras äfvensom en 
sammanställning af de viktigaste data rörande desamma att inflyta 
i tidskriften. 
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Arbetsinställelser i utlandet år 1902. 
Efter de senast publicerade utländska officiella årsredogörel-

serna för arbetsinställelser meddelas här nedan en öfversikt af 
de viktigaste data rörande under år 1902 inträffade strejker och 
lockouter i Danmark, Tyska riket, Frankrike, Storbritannien, Öster
rike, Nederländerna och Belgien äfvensom på åtskilliga punkter 
några jämförelser med motsvarande förhållanden under föregående år. 

Danmark. 
En statistik öfver strejker och lockouter har i Danmark regel

bundet utarbetats sedan år 1897, och är den nu föreliggande 
liksom de föregående verkställd inom danska statens statistiska 
byrå med ledning af de uppgifter, som meddelats af arbetsgif-
varnes och arbetarnes organisationer. Visserligen blir det så
lunda erhållna materialet icke fullt uttömmande, i det a t t veder
börande organisationer icke alltid äro i tillfälle at t lämna alldeles 
fullständiga uppgifter, men i det stora hela taget torde den offi
ciella strejkstatistik, som åvägabringas genom direkt medverkan 
från arbetsgifvarnes och arbetarnes organisationer på sätt, som 
sker i Danmark — och numera äfven i Sverige — blifva mera 
tillfredsställande än motsvarande statistik i de länder, där man 
anlitar andra vägar för primäruppgifternas åstadkommande. 

Såsom af tabellen framgår, här antalet arbetsinställelser i Dan
mark under år 1902 utgjort 65 mot 56 under år 1901. Äfven om 
sålunda antalet konflikter något ökats, är medeltalet för år 1902 
betydligt lägre än för den närmast förflutna femårsperioden. Däre
mot företer antalet af arbetsinställelser direkt berörda arbetare år 
1902 fortfarande en minskning, i det att deras antal sagda år endast 
utgjorde 3,785 (däraf 1,492 strejkande och 2,293 utestängda) mot 
4,108 under närmast föregående år och 7,545 under år 1900. An-
märkningsvärdt litet är antalet strejkande arbetare, eller endast 
1,492 år 1902 mot resp. 3,538 (1901), 7,098 (1900), 6,366 (1899) och 
5,931 (1898). Af konflikter berörda arbetsgifvare voro ock under år 
1902 jämförelsevis få, eller endast 135 (mot 482 år 1901 och 464 år 
1900). Beträffande antalet förlorade arbetsdagar saknas uppgifter 
från 21, i regel mindre konflikter, och uppgick detsamma för de 
återstående 44 till 133,150, d. v. s. mer än dubbelt mot år 1901, då 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Danmark, påbörjade 
under år 1902. 

(Efter >Statistisk Aarbogi 1903.) 

') Delvis äfven strejkande. 
2) Dessutom medförde en arbetsinställelse en förlust af mellan 24,600 och 46,600 arbetsdagar. 
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antalet genom konflikt förlorade arbetsdagar icke steg högre än till 
56,829 (fördelade på 40 arbetsinställelser). Denna ökning är i främsta 
rummet att tillskrifva de stora och långvariga konflikter, som under 
år 1902 inträffat inom sjöfartsnäringen (831 strejkande och ute
stängda fartygseldare med 72,084 förlorade arbetsdagar) samt inom 
hamnarbetare- och stenhuggeriarbetarefacken, inom det sistnämnda 
med en varaktighet af inemot ett år. Med frånräknande af nyss
nämnda tre fack belöpte sig antalet genom konflikt förlorade arbets
dagar för alla öfriga fack tillsammantagna till icke mera än mel
lan 9,000 och 10,000. 

Af de redovisade 65 konflikterna inträffade 49 i städer (däraf 
25 i Köpenhamn med Fredriksberg) och 16 på landsbygden. Den 
hufvudsakliga ökningen faller här på landsbygden, hvarest under år 
1901 inträffade endast 9 konflikter. Fördelade på olika månader 
började 

d. v. s. 45 under sommarhalfåret och 20 under vinterhalfåret. 

Varaktigheten uppgafs till 

Anledningen till konflikt var fråga om 

Till sin learaläär uppgifvas 51 arbetsinställelser hafva varit 
strejker, 6 lockouter och 8 af blandad eller ej uppgifven karaktär 
(mot resp. 37, 12 och 7 under år 1901). 

Till sist må antecknas, att konflikterna löstes genom förmedling 
i 21 fall och skiljedom i 5 fall. 
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Tyska riket. 

I Tyska riket afslutades under år 1902 1,106 arbetsinstäl
lelser, af hvilka 1,060 voro strejker och 46 lockouter. Af desamma 
berördes direkt 4,385 arbetsgifvare (af strejkerna 3,437, af lock
outerna 948) och 64,217 arbetare (af strejkerna 53,912, af lockouterna 
10,305) samt dessutom indirekt 6,479 arbetare (af strejkerna 6,272, 
af lockouterna 207). 

S t r e j k e r . Nedanstående sammanställning utvisar antalet under 
åren 1899—1902 afslutade strejker äfvensom antalet af dem berörda 
arbetsgifvare och arbetare. 

S t r e j k a n d e a r b e t a r e . 

Häraf framgår, att strejkernas antal år 1902 var afsevärdt mindre 
än under åren 1899 och 1900, obetydligt större än år 1901, samt a t t 
antalet strejkande, absolut taget, i betydlig mån minskats; i för
hållande till hela antalet arbetare vid de arbetsplatser, som berördes 
af strejkerna, var däremot antalet strejkande år 1902 det största 
under fyraårsperioden. 

Den tyska strejkstatistiken skiljer mellan »Angriffsstreiks» och 
»Abwehrstreiks», offensivstrejker och defensivstrejker, de förra om
fattande de strejker, genom hvilka arbetarne söka genomföra förbätt
ringar i de dittillsvarande arbetsförhållandena, de senare om
fattande sådana, genom hvilka de söka förhindra en arbetsgifvares 
verkliga eller förmenta försök till försämring i arbetsbetingelserna. 
Efter denna indelningsgrund sönderfalla de under år 1902 afslutade 
strejkerna i 798 offensivstrejker (75-3 "»), omfattande 2,985 arbets
gifvare och 41,919 arbetare, och 262 defensivstrejker (24-? %), om
fattande 452 arbetsgifvare och 11,993 arbetare. 

Strejkernas varaktighet har uppgifvits till 
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Af de under året påbörjade 1,084 strejkerna inträffade 392 
(36-2 %) på våren, 283 (26-1 '/.) under sommaren, 237 (21-9 %) på hösten 
och 172 (15·8 %) under vintern. 

Arbetarnes fordringar hafva afsett (enbart eller i förening med 
andra tvistepunkter): lönespörsmål i 709 fall (hvaraf i 532 fall fram
ställts fordran på löneförhöjning), frågor om arbetstiden i 200 fall 
(i 160 af dessa fordrades förkortning af arbetstiden) och andra 
arbetsförhållanden i 462 fall; i 141 af dessa sistnämnda fall hafva 
arbetarne fordrat återtagande af afskedade kamrater. 

En öfversikt af strejkerna, fördelade på de olika yrkesgrenarna 
samt med angifvande för hvar och en af högsta antalet berörda 
arbetsgifvare och arbetare äfvensom det vunna resultatet meddelas 
här nedan. 

Strejker år 1902. 
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Största antalet strejker har sålunda inträffat inom byggnads
industrien, nämligen 467 med 27,330 strejkande; därnäst komma 
trävaruindustrien med 135 strejker och 3,544 strejkande samt metall
industrien med 116 strejker och 5,277 strejkande. 

Beträffande resultatet visar det sig, a t t af de 1,060 under år 
1902 afslutade strejkerna 228 (21-5 %) löstes i enlighet med arbetarnes 
fordringar, 597 (56-3 %) i enlighet med arbetsgifvårens och 235 (22·2 %) 
genom kompromiss. En jämförelse med 1901 års motsvarande pro
centtal, resp. 18-9, 5i-i och 27-o, visar en ökning af de fall, där 
konflikten ledt antingen t i l l arbetarnes eller arbetsgifvarens full
ständiga seger, under det a t t antalet genom kompromiss afgjorda 
strejker minskats. Sammanställas 1902 års siffror på denna punkt 
med hela fyraårsperiodens (1899—1902), hvilka äro resp. 21-4, 48·5 
och 30'1 % framgår häraf, a t t antalet konflikter år 1902, hvilka lösts 
i enlighet med arbetarnes fordringar, tämligen nära motsvarar 
medeltalet för dylika konflikter under fyraårsperioden, a t t medel
talet för sådana, som slutat med arbetsgifvarens seger, är betyd
ligt högre och för dem, som lösts genom kompromiss, betydligt lägre 
än motsvarande tal för nämnda period. Af offensivstrejkerna slutade 
20-9 % med seger för arbetarne, 54-9 med seger för arbetsgifvaren 
och löstes 24-2 ?» genom kompromiss. Motsvarande tal för defensiv
strejkerna äro 23-3, 60-7 och 16-0 °L 

Af de 532 fall, i hvilka fordran om löneförhöjning framställdes, 
genomdrefs densamma fullständigt i 119 fall (22-4 %), delvis i 137 
fall (25-7 %), och blef den tillbakavisad i 276 fall (51-9 %). 

Uppgifterna angående förlorad arbetslön äro mycket ofullstän
diga; det ungefärliga beloppet angifves vara 2,400,000 mark. 

L o c k o u t e r . Af de under år 1902 afslutade 46 lockouterna 
berördes direkt, som redan nämnts, 948 arbetsgifvare och 10,305 
arbetare. Några siffror från de närmast föregående åren meddelas 
i nedanstående tabell. 

Huru lockouterna fördela sig på de olika yrkesgrenarna samt 
antalet af dem berörda arbetsgifvare och arbetare äfvensom deras 
resultat framgår af följande sammanställning. 
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Lockouter år 1902. 

De flesta lockouterna, liksom de flesta strejkerna, hafva sålunda 
inträffat inom byggnadsindustrien samt berört 15 arbetsgifvare och 
5,360 arbetare. 

Resultatet gifver vid handen, att konflikten bilagts i enlighet 
med arbetarnes fordringar i 30 fall (65-2 %), i enlighet med arbets-
gifvarens i 9 fall (19'6 %) och genom kompromiss i 7 fall (15-s %). 
De motsvarande procenttalen för perioden 1899—1902 äro 46-8, 23-7 
och 29-5. , 

Frankrike. 
Under år 1902 afslutades i Frankrike 512 arbetsinställelser, och 

af desamma berördes 1,820 arbetsgifvare och 212,704 arbetare, däraf 
35,326 kvinnor och 14,756 minderåriga. (Den franska statistiken 
uppdelar icke arbetsinställelserna i strejker och lockouter). Antalet 
förlorade arbetsdagar uppgick ti l l 4,675,081, af hvilka 202,604 kommo 
på de af konflikterna indirekt berörda arbetarne. Detta gör en för
lust af 21 arbetsdagar för hvarje af konflikterna direkt berörd ar
betare, under det att motsvarande tal för år 1901 var 15. Denna 
stora skillnad har sin grund i den vidsträckta omfattning, som den 
under år 1902 inträffade strejken inom bergverksindustrien fick; af 
densamma berördes nämligen direkt 115,240 arbetare, och antalet för
lorade arbetsdagar uppgick till 3,210,957. Bortser man från denna 
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konflikt, blir medeltalet förlorade arbetsdagar för hvarje i konflikt 
direkt invecklad arbetare endast 13. 

Af de 512 arbetsinställelserna hafva de flesta, eller 313, varat 
en vecka eller kortare tid, 6 mer än 100 dagar. 

De yrkesgrenar, som mest berördes af konflikterna voro: 

I 304 fall voro arbetarne helt eller delvis organiserade. 
Arbetsinställelsernas anledning var i de flesta fall, eller 339 

(66-2 %), lönetvister, därnäst, i 81 fall (15-8 %), personfrågor; i 38 
fall (7-4 K) fordrade arbetarne arbetstidens förkortning. 

Beträffande resultatet löstes 111 konflikter (21-7 %), berörande 
23,533 arbetare (11-1 ?»), i enlighet med arbetarnes fordringar, 217 
(42-4 °'o), berörande 28,351 arbetare (13-3 %), i enlighet med arbets-
gifvarens och 184 (35-9 %), berörande 160,820 arbetare (75-6 %) genom 
kompromiss. Af de 256 konflikter, hvilka, helt eller delvis, för
anleddes af arbetarnes fordran om löneförhöjning, ledde 3-9 °i full
ständigt t i l l det önskade resultatet, 89\5 K endast delvis, och 6-6 K 
ledde till arbetets återupptagande på förutvarande villkor. Rörande 
konflikter (83), orsakade af arbetsgifvarens sänkning af lönen, äro 
motsvarande siffror följande: 17-1, 73-3 och 9'6 %. 

Slutligen kan antecknas, att, på grund af förseelser i samband 
med arbetsinställelserna under år 1902, afkunnades 326 domar, ly
dande å botes- eller frihetsstraff, af hvilka 215 komma på den förut 
omnämnda stora strejken inom bergverksindustrien. 

Storbritannien. 

Samma anmärkning beträffande arbetsinställelsernas klassifika-
tion, som förut gjorts rörande den franska statistiken, gäller om Stor
britannien: någon skillnad mellan strejker och lockouter finnes icke i 
den officiella engelska statistiken öiver arbetsinställelser. 

I Storbritannien inträffade under år 1902 442 arbetsinställelser, 
af hvilka berördes 256,667 arbetare, däraf direkt 116,824. Antalet 
förlorade arbetsdagar uppgick till 3,479,255. 

Nedanstående tabell visar de motsvarande siffrorna för åren 
1898—1901. 
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Häraf framgår, a t t antalet konflikter under de senaste 4 åren 
varit stadt i sjunkande och under år 1902 minskats med nästan en 
tredjedel i förhållande ti l l antalet år 1901. Märkligt är, att, det 
oaktadt, antalet af konflikterna berörda arbetare är .det högsta 
under perioden; detta vinner dock sin förklaring genom den år 1902 
inträffade stora arbetsinställelsen inom bergverksindustrien, hvilken 
direkt omfattade 16,000 personer och indirekt gjorde öfver 85,000 
personer arbetslösa. Talet för konflikternas totala varaktighet 
understiger ej blott detta tal för år 1901 utan äfven genomsnitts
talet för hela femårsperioden. 

Den industrigren, som kan uppvisa det obetingadt högsta antalet 
genom konflikterna arbetslösa personer, är bergverks- och' sten
industrien. Detta antal är 208,526 eller 81-2 % af alla i konflikterna 
invecklade arbetare och 223 % af samtliga i denna industri syssel
satta, hvilket senare procenttal ingen annan yrkesgren kan upp
visa. Närmast står textilindustrien med 16,706 (6-5 %) invecklade 
arbetare. 

Konflikternas anledning har i de flesta fall, eller 267 (60-4 %) 
varit lönefrågor, i 20 (4-5 %) frågor rörande arbetstiden och i 155 
(35-1 %) andra orsaker. Lönefrågorna berörde direkt 56,733 (48-6 %) 
arbetare, frågorna rörande, arbetstiden 3,044 (2-0 %) och de öfriga 
57,047 (488 •„). En jämförelse med föregående år lämnas här nedan. 

Af tabellen framgår såsom någonting anmärkningsvärdt, at t 
antalet af i sådana arbetsinställelser direkt invecklade arbetare, hvilkas 
mål varit höjning af löneförmånerna, under de senaste 5 åren ständigt 
minskats, under det a t t antalet arbetare i de arbetsinställelser, som 
gällt förhindrandet af en ifrågasatt lönesänkning, företer en mot
svarande ökning. 
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Af de 442 konflikterna löstes 202 (45-8 %) i enlighet med arbets-
gifvårens fordringar, 107 (24-2 %) i enlighet med arbetarnes och 123 
(27-8 %) genom kompromiss; rörande 10 (2-2 %) är resultatet icke 
kändt.- Följande procent af samtliga direkt berörda arbetare komma 
under de senaste 5 åren på hvarje grupp. 

Af konflikterna löstes 16 genom skiljedom (mot 23 år 1901). 
Antalet arbetare, som voro invecklade i de genom skiljedom afgjorda 
konflikterna, belöpte sig till 1-75 % (mot 465 % år 1901) af hela den 
af 1902 års konflikter berörda arbetsstyrkan. 

Österrike. 
De hittills publicerade uppgifterna beträffande under år 1902 

inträffade arbetsinställelser i Österrike hafva blott preliminär karak
tär. Kända äro 250 st., däraf 246 strejker och 4 lockouter, till
sammans omfattande c:a 36,600 arbetare. 

S t r e j k e r . Den österrikiska statistiken skiljer, liksom den 
tyska, på offensiv- och defensivstrejker. Af de 246 strejkerna till
höra 164 den iorra och 48 den senare gruppen, under det a t t 34 
angifvas vara af obestämbar karaktär. Samtliga 246 omfatta i rundt 
ta l 36,000 arbetare, och de flesta hafva inträffat i Böhmen (75) och 
Nedre Österrike (50), något som äfven varit fallet under de närmast 
föregående åren. 

Begynnelsedatum för 89 strejker har infallit på våren, för 78 
under sommaren, för 32 på hösten och för 53 under vintern. De 
flesta, eller 139, hafva varat kortare tid än 1 vecka. 

En fördelning efter yrkesgrenar visar, a t t det största antalet, 
61, kommer på bergsbruket, det näst största, 33, på textilindustrien, 
hvarefter följa sten-, ler- och glasindustrien med 24 samt trävaru-
och byggnadsindustrien med hvardera 21. 

Strejkerna hafva, helt eller delvis, förorsakats af lönefrågor i 
171 fall, frågor om arbetstiden i 67 fall och af andra spörsmål i 117 
fall. Inom denna sistnämnda grupp stå frågorna om arbetsordningen 
främst (42 fall) och därnäst fordran om återtagande af afskedade 
arbetare (28 fall). 

Af de 221 strejker, rörande hvilka resultatet är kändt, hafva 
99 (44-8 «o) lösts i enlighet med arbetsgifvårens fordringar, 46 (20-8 %) 
i enlighet med arbetarnes och 76 (34-4 \) genom kompromiss. 

L o c k o u t e r . Som nämnts, inträffade år 1902 4 lockouter, af 
hvilka 2 berörde textilindustrien, 1 maskinindustrien och 1 den 
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kemisk-tekniska industrien. De utestängdas antal uppgick till 571. 
3 af lockouterna började på vintern och 1 på våren; de voro af 
kort varaktighet: en 3, en 5, en 21 och en 30 dagar. I 3 fall 
blefvo samtliga de utestängda återtagna i arbetet, i 1 fall alla 
utom 10. 

Nederländerna. 
De i Nederländerna under år 1902 inträffade arbetsinställelsernas 

antal uppgick till 142, omfattande i de fall, där detta är kändt, 409 
arbetsgifvare och c:a 15,000 arbetare. Af konflikterna voro 128 
strejker och 14 lockouter. 

Strejker . Af de 128 strejkerna berördes 394arbetsgifvare och 
c:a 12,650 arbetare, fördelade på 56 yrken. (Siffrorna för år 1901 
är o: 115 strejker med 192 arbetsgifvare och c:a 4,200 arbetare, för
delade på 53 yrken). 

De flesta strejkerna, eller 84, hafva varat kortare tid än 2 veckor, 
5 (hvaraf 4 inom tobaksindustrien) 3—6 månadar och 1 (likaledes inom 
tobaksindustrien) längre än 6 månader. Fullt exakta uppgifter rörande 
varaktigheten föreligga endast i 116 fall; för dessa 116 strejker be
löpte sig antalet strejkdagar till 2,352, alltså i genomsnitt för hvarje 
strejk 20-28 dagar (1901: 13-92). 

Störst har antalet strejker varit inom byggnadsindustrien med 
34, hvarefter följer närings- och njutningsmedelsindnstrien med 31. 

Högsta antalet direkt berörda arbetsgifvare återfinnes inom jord
bruket och torfindustrien samt uppgifves till 156, hvilken siffra dock 
är för låg, alldenstund antalet arbetsgifvare i 3 fall är okändt; det 
näst högsta antalet, 154, kommer på byggnadsindustrien. Hvarje 
strejk inom den förra yrkesgrenen har i genomsnitt berört 17'33 
arbetsgifvare (1901: 925), inom den senare 513 arbetsgifvare (1901: 
1'18). Om hänsyn tages till samtliga strejker, där antalet arbets
gifvare är kändt, har af hvarje strejk i genomsnitt berörts 3-49 
arbetsgifvare (1901: 2-28). 

Hvad angår högsta antalet strejkande, kommer detta, liksom 
högsta antalet arbetsgifvare, på jordbruket och torfindustrien samt 
utgör c:a 5,350; inom diamantindustrien var de strejkandes an
tal 3,637 och inom byggnadsindustrien c:a 2,150. Tages åter 
hänsyn till medeltalet arbetare på hvarje strejk inom dessa tre 
yrkesgrenar, blir ordningen dem emellan en annan. Diamantindu
strien står då främst med 454-62 arbetare per strejk, därnäst jordbru
ket och torfindustrien med 445-33 (1901:129-18) och slutligen byggnads
industrien med 66-97 arbetare per strejk (1901: 75-14). Som redan fram
går af de förut omnämnda totalsiffrorna för år 1901, var genomsnitts
antalet arbetare per strejk under detta år betydligt lägre än under 
1902. Det uppgår för sistnämnda år till 106-32, för år 1901 till 72-10. 



92 ARBETSINSTÄLLELSER I UTLANDET ÅR 1902. 

Strejkerna hafva i de flesta fall, eller i 88 (48-61 #), förorsakats af 
lönetvister. Bland andra orsaker kunna nämnas: tvister rörande 
arbetstiden i 10 fall (5-52 %) och fordran om återtagande af afskedade 
arbetare i 25 fall (13-81 %). Endast i 1 fall har strejken förorsakats 
af stridigheter angående arbetarnes föreningsrätt. 

Af resultatet framgår, a t t 42-39 % af de inträffade strejkerna 
bilagts i enlighet med arbetarnes fordringar (1901: 39-67^), 35-87 % 
i enlighet med arbetsgifvarens (1901: 3471?») och 18-48 K genom 
ömsesidiga eftergifter (1901: 2231 %); för 3'26?» kan intet bestämdt 
resultat angifvas (1901: 331 K). 

Slutligen kan anmärkas, a t t 4 strejker (3'03 %) lösts genom skil
jedom. 

L o c k o u t e r . Af de inträffade 14 lockouterna (under år 1901 
inträffade 7) berörde icke mindre än 11 tobaksindustrien. Samtliga 
omfattade 15 arbetsgifvare och 2,381 arbetare (mot 362 år 1901), 
hvaraf framgår, a t t på hvarje lockout kommer ett antal af 170-07 
arbetare (1901: 51-71). Varaktigheten är känd för 12 och uppgick 
för dessa till 519 dagar, d. v. s. i genomsnitt t i l l 43-25 dagar för 
hvarje lockout. Orsaken var i 10 fall lönefrågor. Af de 14 lockou
terna slutade 5 (35-71 ».) med arbetsgifvarens seger och 5 med 
arbetarnes. (Proportionen är densamma som år 1901). I 4 fall 
bilades konflikten genom ömsesidiga eftergifter. Arbetet återupptogs 
af samtliga de, utestängda utom 32. 

Belgien. 

Under år 1902 inträffade i Belgien 77 arbetsinställelser (den 
belgiska statistiken gör ingen åtskillnad mellan strejker och 
lockouter), af hvilka 74 under året nådde sin lösning. Dessa 74 
konflikter berörde direkt 132 arbetsgifvare och 10,989 arbetare, hvar-
jämte 3,324 arbetare indirekt på grund af arbetsinställelserna blefvo 
arbetslösa. 

Konflikterna voro i allmänhet af kort varaktighet; bortser man 
från de 8, hvilkas varaktighet ej kunnat fastställas, finnas endast 2, 
omfattande 293 arbetare, som varat längre än 30 dagar. De flesta, 
eller 27, omfattande 2,604 arbetare, hafva haft en varaktighet af 
2—5 dagar, därnäst komma 11, omfattande 490 arbetare, med en 
varaktighet af 6—10 dagar. 

Det största antalet konflikter, 2G, inträffade inom textilindu
strien och berörde 1,579 arbetare; närmast i ordningen står bergs
bruket med 15 konflikter och 5,860 invecklade arbetare. 

Hvad beträffar konflikternas orsaker, hafva dessa i de flesta fall, 
eller 32, varit lönefrågor, i 17 personfrågor och i 3 organisationsspörs
mål; beträffande 12 konflikter föreligga inga definitiva uppgifter. 
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Konflikternas resultat gifver vid handen, a t t 76 % utfallit i enlig
het med arbetsgifvårens fordringar, 12 # i enlighet med arbetarnas 
och 10 % lösts genom ömsesidiga eftergifter. Rörande 2 % föreligger 
intet bestämdt resultat. At t märka är, a t t härvid icke medtagits 
tvänne arbetsinställelser, omfattande 32 arbetsgifvare och 3,590 ar
betare inom olika fack, alldenstund något enhetligt resultat för 
hvar och en af dessa konflikter icke föreligger. 

Arbetsgifvare- och arbetarefackföreningar 
i Danmark. 

Efter dansk »Statistisk Aarbog» meddelas å sid. 95 en tabellarisk 
sammanställning öfver antalet arbetsgifvare och arbetare i Danmark, 
hvilka tillhöra fackliga organisationer. Enligt hvad nämnda tabell 
utvisar, voro i oktober 1902 ti l l arbetsgifvarnes huvudorganisation 
i Köpenhamn, »Dansk . A r b e j d s g i v e r - og Mes te r fo ren ing» an
slutna icke färre än 67 yrkesföreningar (mot 50 år 1900), hvilka 
sammanlagdt räknade 7,321 medlemmar, fördelade öfver hela Dan
mark. Därjämte hafva i organisationen ingått 18 större industriella 
företag (hvaraf 15 aktiebolag), hvilka icke lämpligen kunnat in
ordnas under någon speciell yrkesförening. 

De organiserade arbetarnes antal belöpte sig år 1903 till 88,098, 
fördelade på 1.213 fackföreningar. Af dessa tillhörde 989 föreningar 
med 64,621 medlemmar arbetarnes hufvudorganisation »De samvir-
k e n d e Fagfo rbund» , under det a t t 224 föreningar — af hvilka 
dock det öfvervägande flertalet voro sammanslutna i särskilda för
bund — med 23,477 medlemmar stodo utanför nämnda samorganisa
tion. Sedan år 1900 har, såsom tabellen utvisar, antalet fackföre
ningar i Danmark varit så godt som oförändradt (1,195 år 1900 
mot 1,213 år 1903), men däremot har under det sista året a n t a l e t 
f a c k f ö r e n i n g s m e d l e m m a r högst betydligt minskats, eller från 
96,479 år 1902 (96,295 år 1900) till endast 88,098 år 1903, d. v. s. 
med 8-5 %. Anmärkningsvärdt är för öfrigt, a t t anslutningen till 
»de samvirkende Fagforbund» visar en högst betydlig tillbakagång 
sedan år 1900. Antalet föreningar tillhörande huvudorganisationen 
har nämligen nedgått med ett hundratal och antalet medlemmar 
minskats med icke mindre än 16,648 (20-5 %), eller från 81,269 år 
1900 till 72,127 år 1902 och 64,621 år 1903. Antalet öfriga organi
serade arbetare, som år 1902 ökats till 24,352 — från 15,026 år 
1900 — företer likaledes en minskning för det sistförflutna året med 
875, d. v. s. 3-6 %. 
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De danska arbetsgifvarnes hufvudorganisation leder si t t egent
liga ursprung från den år 1896 bildade »Arbejdsgiverforeningen». 
Denna förening omfattade till en början endast byggnadsfacken 
— »Entreprenörforeningen», »Teglvasrksforeningen», »Murerlavet» och 
»Tömrerlavet» i Köpenhamn, »de Kjöbenhavnske Brolsegningsentre-
prenörer» o. s. v. Under loppet af åren 1896—1898 tillkommo en 
del andra yrkesföreningar i Köpenhamn, såsom af åkeriidkare, 
snickare, målare, smeder, fabrikanter inom järn- och textilindustrien 
m. fl., så at t »Arbejdsgiverforeningen» vid 1898 års utgång räknade 
omkring 20 underlydande föreningar, d. v. s. på et t undantag når 
samtliga i den danska hufvudstaden existerande arbetsgivareföre
ningar. 

Jämsides med »Arbejdsgiverforeningen» förefanns emellertid en 
annan sammanslutning bland de danska arbetsgifvarne, nämligen 
»Fsellesrepresentationen for dansk Industri og Haandvferk», hvilken 
omfattar de lokala handtverks- och industriföreningarne jämte ett 
stort antal yrkesföreningar öfver hela Danmark (år 1903 180 för
eningar med öfver 37,000 medlemmar). Sedan underhandlingar 
blifvit inledda rörande ett samarbete mellan de båda organisa
tionerna, bildades i mars år 1899 den nuvarande »Dansk Arbejds-
giver- og Mesterforening». 

Redan vid den konstituerande generalförsamlingen anslöto sig 
32 yrkesföreningar jämte några större aktiebolag till huvudorga
nisationen, och hade detta antal, som nämndt, år 1902 ökats till 67, 
d. v. s. fördubblats, hvarjämte i organisationen ingått ett tjugutal 
fristående, större arbetsgifvare. Som regel gäller, a t t arbetsgifvare 
inom samma bransch böra sammansluta sig till en särskild »facks
förening, hvarefter denna förening såsom sådan kan vinna inträde 
i hufvudorganisationen. I organisatoriskt och administrativt afseen-
de utgöres »Arbejdsgiverforeningen» af tre afdelningar, en för Kö
penhamn, en för öarna och en för Jylland. Hvar och en af dessa 
afdelningar har sin styrelse af 9 medlemmar, och dessa 27 personer 
bilda hufvudstyrelsen, hvilken i sin ordning väljer ett förvaltnings
utskott — »forretningsudvalg» — af 7 ledamöter, åt hvilket den 
egentliga ledningen af organisationens angelägenheter, med vissa 
inskränkningar, är anförtrodd. Högsta beslutande myndighet i vik
tigare frågor är »generalförsamlingen», hvilken består af hufvud
styrelsen och ett »representantskab». Till detta sistnämnda väljer 
hvarje förening eller fristående medlem af »Arbejdsgiverforeningen 
en ledamot samt därjämte ytterligare en representant för hvar 150:e 
föreningsmedlem och slutligen en representant för hvarje fullt in-
betaldt belopp af 1,500 kronor under närmast föregående kalenderår; 
dock kan ingen erhålla flera än 5 representanter. 
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Arbetsgifvare- och arbetarefackföreningar i Danmark. 
(Efter »Statistisk Aarbog».) 

Den första danska fackföreningen. — med bestämdt uttaladt 
ändamål att söka genomföra högre arbetslön och kortare arbetstid — 
bildades år 1869. Under förra hälften af 1870-talet började den 
internationella arbetarerörelsen vinna terräng i Danmark, och under 
åren 1871—1878 bildades c:a 30 fackföreningar inom olika yrken. 
Därpå följde en kortare stagnation, men i början af 1880-talet tog 
fackföreningsrörelsen åter fart, och hvarje år bildades ett allt större 
antal föreningar. Före år 1884 var dock rörelsen i hufvudsak be
gränsad till den danska hufvudstaden, hvarest de flesta fack sagda 
år hunnit blifva organiserade. 

Efter denna tid började organisationssträfvandena emellertid 

>) Föreningar, som tillhöra såväl .Fsellesrepresentationen» som .Arbejdsgiverfore-
ningen», hafva uppförts under den sistnämnda. 

«) Dessutom äro 18 större arbetsgifvare (däraf J5 aktiebolag) medlemmar af 
»Arbejdsgiverforeningen» utan att tillhöra någon särskild yrkesförening. 
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finna god jordmån äfven i den danska landsorten, och före utgången 
af den följande tioårsperioden (till år 1895) hade fackföreningarna 
landet rundt sammanslutit sig i särskilda fackliga förbund. Redan 
år 1886 bildades centralorganisationen »de samvirkende Fagfore-
ninger», hvilken dock ända till år 1898 endast upptog fackföreningar 
i Köpenhamn, under det a t t landsortsstädernas fackföreningar hade 
sina särskilda »Faellesforeninger» elller »Samvirkende Fagforeninger». 
Först sistnämnda år ombildades »de samvirkende Fagforeninger» till 
en hela Danmark omfattande centralorganisation», »de samvirkende 
Fagforbund». 

I nämnda organisation kunna upptagas alla i Danmark upp
rättade f a c k f ö r b u n d (d. v. s. sammanslutningar af olika fack
föreningar inom samma fack) samt sådana fristående f a c k f ö r e n i n g a r , 
som till följd af yrkets natur eller af andra orsaker icke lämpligen 
kunna centraliseras i fackliga förbund. Fackföreningar, som till
höra den gemensamma centralorganisationen, kunna dock fortfaran-, 
de äfven sammansluta sig i lokala förbund ti l l främjande af arbe-
tarnes intressen, ehuru dock kretsorganisationens verksamhet icke 
får strida mot »de samvirkende Fagforbunds» stadgar. 

Den närmaste ledningen af huvudorganisationens angelägen
heter handhafves af ett förvaltningsutskott, i vissa fall dock först 
efter hörande af ett s. k. »representantskab». I viktigare frågor 
fattar :>generalforsam lingen» slutligt afgörande. 

Af särskildt intresse ar, a t t såväl arbetsgifvareföreningens som 
de samverkande fackföreningarnas stadgar innehålla föreskrifter till 
f ö r e k o m m a n d e af a r b e t s i n s t ä l l e l s e r . I detta afseende stipulerar 
arbetsgifvareföreningens stadgar, a t t föreningens uppgift, bland 
annat, är »att bidraga till, a t t tvistigheter mellan arbetsgifvare och 
arbetare, såvidt möjligt är, undvikas eller af gör as på fredlig väg 
utan arbetsinställelser». De medel, genom hvilka man sökt att för
hindra inträdandet af strejk eller lockout, då tvist uppstått mellan 
arbetsgifvare och arbetare, äro förhandling, medling och — i vissa 
fall — skiljedom. 

Arbetsgifvareföreningens stadgar innehålla bestämda föreskrifter 
därom, a t t hvarje under centralorganisationen hörande förening är 
såväl berättigad som förpliktad at t i första hand söka lösa alla 
inom dess eget område uppkommande tvister mellan arbetsgifvare 
och arbetare. (Dock må dylik förening icke inleda direkta förhand
lingar med arbetarnes centralorganisation, »de samvirkende Fagfor
bund» eller utan hufvudstyrelsens medgifvande träffa öfverenskom-
melse med arbetarnes organisationer i följande angelägenheter: 
1) förkortande af arbetstiden; 2) allmän löneförhöjning; 3) faststäl-
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lande af minimilön; 4) inedgifvande a t t endast anställa medlemmar 
af fackförening; 5) skyldighet at t endast antaga arbetare genom af 
fackförening upprättade arbetsanvisningskontor och 6) bestämmelser, 
som kunna lägga hinder i vägen för vederbörande yrkesförenings 
deltagande i en af »Arbejdsgiverforeningen» proklamerad lockout). 
Hvarje underlydande förening är ock, enligt stadgarna, skyldig att 
söka få till stånd f a c k l i g a f ö r l i k n i n g s - och s k i l j e n ä m n d e r , 
t i l l hvilka alla tvistefrågor skola hänskjutas, för såvidt vederböran
de arbetareorganisation därom gör framställning och icke »Arbejds-
giverforeningens» hufvudbestyrelse, efter gjord anmälan, finner viss 
tvistefråga vara af den natur, a t t den icke lämpar sig för att af-
göras genom skiljedom. En lagligt afkunnad skiljedom skall lända 
till ovillkorlig efterrättelse för båda parterna. 

Liknande bestämmelser, a t t framställning om »Meegling — even-
tuelt Voldgift» — skall göras, innan arbetsinställelse kan sättas i 
scen, förefinnas äfven i »de samvirkende Fagforbunds> stadgar. 
Öfverenskommelser hafva också blifvit träffade mellan ett stort 
antal speciella arbetsgifvareföreningar och vederbörande arbetare-
fackförbund om bestämda regler för behandling af arbetstvister, 
hvarjämte mer eller mindre detaljerade öfverenskommelser och ge
nerella aftal äfven blifvit ingångna om arbetsvillkoren. Sådana finnas 
sålunda inom järnindustrien och en del andra industrier samt inom 
murarnes, snickarnes, timmermännens, målarnes, skräddarnes, tapet-
serarnes och typografernas m. fl. fack. 

En ytterl igare garanti, för att lugna och stabila arbetsförhål
landen skola blifva rådande, innebär emellertid den mellan »Dansk 
Arbejdsgiver- og Mesterforening» å ena sidan och ide samvirkende Fag-
forbund» å den andra träffade ö f v e r e n s k o m m e l s e n af den 5 sept. 
1899. Denna öfverenskommelse innehåller till en början, att de båda 
huvudorganisationerna erkänna hvarandras berättigande att — sedan 
de i vederbörlig ordning förda förhandlingarna rörande en tviste
fråga strandat — under gifna former dekretera eller godkänna ar
betsinställelse. A arbetsgifvarnes vägnar tillkommer rätten a t t 
proklamera lockout u t e s l u t a n d e »Arbejdsgiverforeningens» general
församling eller, i vissa fall, dess förvaltningsutskott (enhälligt) 
eller dess hufvudbestyrelse (med 8/i majoritet). På arbetarnes sida 
är det däremot vederbörande fackförbund, som beslutar om strejk, 
hvarefter »de samvirkende Fagforbund endast hafva at t godkänna 
— och därmed på samma gång åtaga sig att understödja — eller 
ock att vägra godkänna den proklamerade strejken. Dock må ingen 
lockout eller strejk af livad orsak det vara må dekreteras eller god
kännas af någon af parterna, såframt beslut därom icke är fattadt 
med minst 9'4 af de afgifna rösterna inom en enligt vederbörande 
huvudorganisations stadgar därtill kompetent församling. 
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ÖVerenskominelsen af år 1899 innehåller vidare bestämmelse 
därom, att, såframt man ämnar framlägga förslag om en arbets-
nedläggelse till afgörande af en därtill beslutmässig korporation t 

skriftligt meddelande om den ifrågasatta åtgärden skall tillställas 
motpartens hufvudorganisation — dess förvaltningsutskott — minst 
14 dagar före den tidpunkt, då arbetsinställelsen inom den ifråga
varande verksamheten skulle börja, och likaledes skall motparten 
senast 7 dagar dessförinnan erhålla meddelande, huruvida det fram
ställda förslaget om arbetsinställelse vunnit erforderlig majoritet — 
och följaktligen kommer at t sättas i scen vid den föreslagna tid
punkten — eller icke. Skulle icke detta förfaringssätt noggrannt 
iakttagas, hafva de resp. huvudorganisationerna förbundit sig a t t 
icke godkänna eller understödja en sålunda i strid mot öfverens-
komna former igångsatt arbetsnedläggelse. 

Berörda öfverenskommelse innehåller slutligen, förutom en del 
detaljbestämmelser, a t t alla anordningar, aftal och öfverenskom-
melser, som träffas mellan de två centralorganisationerna, måste 
respekteras af och lända till efterrättelse för alla underlydande or
ganisationer — i hvilket afseende resp. centralorganisation ikläder sig 
ansvar — samt fastslår förhandlingsprincipen än ytterligare genom 
at t uttala såsom en själfklar förutsättning, a t t de »samvirkende Fag-
forbund» med all makt skola samverka med »Arbejdsgiverforeningen 
för åstadkommande af lugna, stabila och goda arbetsförhållanden. 

Därest den ena af centralorganisationerna förmenar, a t t 1899 
års öfverenskommelse brutits af antingen den andra centralorganisa
tionen eller någon dess underafdelning, skall dylik fråga först göras 
till föremål för förhandling mellan de två hufvudorganisationernas 
förvaltningsutskott. Skulle dessa förhandlingar icke leda till ön-
skadt resultat, skall tvistens afgörande, för såvidt endera parten 
det yrkar, hänskjutas till den sedan år 1900 fungerande »perma-
nente Voldgiftsret» i Köpenhamn. Denna skiljedomstol — som be
står af inalles 7 ledamöter, 3 valda af >» Ar bejdsgiverforeningen» och 
;» af »de samvirkende Fagforbund», hvilka ti ledamöter till ordföran
de valt en af Köpenhamns borgmästare — har flera gånger tagi ts 
i anspråk för slitande af tvister mellan huvudorganisationerna, 
därvid såväl arbetsgivareföreningen som fackförbunden vid olika 
tillfällen ådömts böter. I samtliga fall har den förlorande parten 
utan a t t öfverklaga domen ställt sig skiljedomstolens iitslag till 
efterrättelse. 

Till sist må erinras om, att samverkan mellan arbetsgifvarnes 
och arbetarnes huvudorganisationer i Danmark äfven etablerats på 
ett annat område, i det nämligen enligt de af Köpenhamns stads-
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fullmäktige antagna stadgar för de» år 1901 upprättade kommu
n a l a a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t e n Köpenhaninsafdelningarna för 
»Arbejdsgiverforeningen» och »de samvirkende Fagforbund» hvar för 
sig utse 4 ledamöter och 2 suppleanter i arbetsförmedlingsanstaltens 
styrelse. 

Förhållandena inom sömmerskeyrket i Köpenhamn. 
r a uppdrag af direktören för arbets- och fabriksinspektionen i 

Danmark företog den kvinnliga fabriksinspektören, vid sidan af sin 
öfriga verksamhet, under åren 1902" och 1903 en särskild, mera om
fattande undersökning öfver de förhållanden, under hvilka kvinnor 
arbeta i syateljéer för fruntimmerskläder, modevaror o. d. inom 
hela landet. Resultaten af denna undersökning, i den mån den be
rörde staden Köpenhamn, hafva publicerats i samband med den 
officiella berättelsen om arbets- och fabriksinspektionens verksamhet 
under finansåret 1902—03. 

Undersökningen omfattade de syateljéer, hvilka den 1 jan. 
1903 stodo under inspektionens uppsikt, dock med undantag af dem, 
som blott utgöra delar af fabriksverksamheten inom textilindustrien, 
d. v. s. sömnadsafdelningarna på trikå- och hattfabriker o. d. Dels 
på grund häraf och dels därför att just de egentliga sömnadsaffärerna 
i stor utsträckning underlåtit a t t ställa sig till efterrättelse den i 
lagen om inspektion af fabriker m. m. af den 11 april 1901 stadgade 
anmälningsskyldighet, uppgick antalet af sålunda undersökta sy
ateljéer endast till 49. 

Vid 2 af dessa 49 arbetsställen voro barn (flickor) anställda 
(båda dessa syateljéer afsågo brodering o. d. arbete), vid 39 kvin
nor under 18 år och vid 8 endast fullvuxna män och kvinnor. De 
vid arbetsställen af olika slag anställda a r b e t a r n e s och a r b e t e r -
s k o r n a s f ö r d e l n i n g ef ter kön och å l d e r s g r u p p e r under nov-
månad 1902 framgår af följande siffror: 
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1 november 1902 funnos sålunda 130 män och 1,281 kvinnor 
anställda vid de ifrågavarande sömnadsaffärerna. De manliga arbe-
tarne, hufvudsakligen tillskärare, förekommo till större antal vid 
tillverkningen af fruntimmerskappor, där de utgjorde ungefär i/i af 
hela antalet, samt inom damkonfektionen. Kvinnorna under 18 år 
utgjorde 16·7 % af alla sömmerskor; på de privata klädningsaffärerna, 
där elevsystemet är ganska vanligt, kommo emellertid hela 41 %, 
medan inom damkonfektionen motsvarande procenttal var endast 11. 
Detta sistnämnda låga tal beror därpå, att de flesta dylika affärer 
äro belägna i stadens centrum och vid de stora modemagasinen, där 
de dyrbara hyrorna ej medgifva användandet af andra än fullt 
fackutbildade arbeterskor. 

Af samtliga sömmerskor voro endast 14, eller l-i %, gifta. 
Inom sömnadsyrket varierar arbetstillgången och därmed ar

betareantalet högst betydligt under säsongtid och under den s. k. 
»döda» tiden af året (hvardera omfattande ungefär lika lång del 
däraf). Dock är de manliga arbetarnes antal tämligen konstant. 
Variationerna i här ifrågavarande afseende belysas af efterföljande, 
tabell. 

Tab. I. Antalet arbetsställen och arbe terskor under säsongtid 
s amt under annan tid af året . 

Af tab. 1 framgår, att under den »döda. tiden af samtliga sy-
ateljéer 12 hafva arbeterskor till ett antal af 1—5 samt H till ett 
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antal af öfver 50 (hvaraf 2 öfver 100). Under säsongen däremot 
hafva endast 4 ateljéer ett antal af 1—5, men 6 ett antal af öfver 
50 o. s. v. ökningen af sömmerskornas antal under säsongen ut
gjorde sammanlagdt 295, eller 24-i; för mode- och hattmonteringsaffärer 
uppgick stegringen dock ända till 87 & beroende delvis på att dylika 
affärer mest torde vara underkastade säsongväxlingar. Därjämte 
inverkar också, att särskildt hattmonteringsarbete i endast ringa 
mån kan lämnas till andTa arbeterskor, som arbeta i egen bo
stad, hvarför också inom denna grupp ett jämförelsevis litet antal 
hattarbeterskor finnes i tabellen angifvet. För broderi- o. d. affärer 
utgjorde höjningen af arbetareantalet under säsongen 74 %, hvilken 
ökning tillskrifves den stora afsättningen af gardiner under vår och 
höst, hvilken nödvändiggör en betydlig ökning vid dessa tider af de 
arbeterskor, som sysselsättas vid broderingsmaskinerna på arbets
ställena. Inom de flesta öfriga i tabellen upptagna facken ut-
föres det ökade säsongarbetet hufvudsakligen af hetnarbeterskor, 
hvilket förhållande också framgår af tabellens sista kolumn. Med 
afseende härå är emellertid att märka, att antalet af de där an-
gifna hemarbeterskorna är att betrakta såsom minimum, enär många 
af dem själfva äro arbetsgifvare för andra arbeterskor. 

Arbetsdagens längd visade sig endast obetydligt variera 
under sommaren och vintern. Blott 10 % af syateljéerna med 3 % 
af arbetareantalet hade en arbetsdag på 11 timmar såväl sommar som 
vinter. En arbetstid om 10 timmar hade under sommaren 47 # af 
arbetsställena, sysselsättande 70 % af alla sömmerskor, under vintern 
41 % af arbetsställena med 63 % af arbeterskorna. En arbetstid af 
9 timmar förekom om sommaren i 14 # af affärerna med 10 % af 
arbeterskorna, om vintern i 17-/. af ateljéerna med 20% af söm
merskorna. Slutligen hade under vintern 1 affär med 2 arbeterskor 
8 x/ä timmars arbetsdag samt 2 affärer med 20 arbeterskor endast 
8 timmars dagligt arbete. 

Arbetet uppgifves i regel börja något senare på dagen under 
vintern än om sommaren. 

Tid 28 af de 49 arbetsställena förekommer under säsongen 
öfver t idsarbete , medan söndagsarbete endast undantagsvis äger 
rum. 

Angående den effektiva arbets t iden, d. v. s. arbetstiden 
med afdrag af måltids- och hvilostunder, lämnar efterföljande tabell 
närmare upplysningar. 
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Tab. II. Dagliga effektiva arbetst iden (i timmar) under 
sommaren och vintern. 

Största delen af sömmerskorna — 66 % om sommaren och 60 % 
om vintern (vid resp. 43 och 39 \ af arbetsställena) — äro således 
sysselsatta i 9 timmar; för 21% om sommaren och 15?» om vintern 
(vid resp. 39 och 29 K af arbetsställena) af samtliga sömmerskor 
uppgår den effektiva dagliga arbetstiden till 8 V» timmar; för 
10% om sommaren och -20 \ om vintern (vid resp. 10 och 18 y af 
arbetsställena) till 8 arbetstimmar o. s. v. 

De flesta syateljéer hafva daglig h v i l o - och m å l t i d s r a s t af 
1 timme, fördelad på 2 halftimmar, några få endast 1/2 timme samt 
de återstående mer än 1 intill 2 1jt timmar. En genomgående regel 
är, at t den längsta rastetiden förekommer vid de arbetsställen, som 
hafva den längsta arbetsdagen. Med stöd af vissa arbetsgifvares 
uttalanden framhålles också, a t t en sådan anordning, hvilken med-
gifver arbeterskorna at t under en längre paus utom arbetsplatsen 
intaga föda samt hämta hvila och frisk luft, medan arbetslokalerna 
grundligt vädras, måste vara ur hygienisk synpunkt att föredraga. 
Ty när arbetstiden endast af bry tes af en eller två korta pauser, 
kan lokalen ej hinna tillräckligt luftas, liksom ock arbeterskorna 
måste på stället förtära en lä t t måltid af torr föda jämte kaffe. 



FÖRHÅLLANDENA INOM SÖMMERSKEYRKET I KÖPENHAMN. 103 

Ä andra sidan medför denna senare anordning någon ekonomisk 
fördel för arbeterskorna, enär arbetsgifvarne i regel bekosta kaffet. 

Vid 30 af de 49 undersökta arbetsställena hafva de fast anställda 
arbeterskorna under den »döda» tiden en ferietid af 8—14 dagar 
med bibehållande af full lön; vid 8 arbetsställen beviljades samma 
ledighet utan aflöning, under det att 11 arbetsgifvare icke alls med-
gifva någon ferietid. 

Äfven arbets lokalerna blefvo föremål för en ingående under
sökning. 

I endast 13 af dem förefanns en särskildt anordnad vent i la t ion. 
Till be lysning användes elektricitet i 8 fall, gas i 32 och fotogen 
i 9 fall. Vid 16 arbetsställen funnos särski lda målt idslokaler , 
men dessa voro i många fall för små för att kunna samtidigt mot
taga alla arbeterskor, hvarför arbetslokalerna ej heller där kunde 
fullständigt utrymmas för luftning under rasterna. 

Arbetsrummen visade sig vara af mycket växlande storlek 
•och lämplighet ur hygienisk synpunkt. Den största rumshöjd, som 
förekom, var 3-8 m., den minsta 2 m. 

I den danska lagen af den 11 april 1901 bestämmes, att för hvarje 
i arbetslokal sysselsatt person skall finnas ett kubikinnehåll af c:a 8M 
kbm (260 danska kbfot). Vid undersökning af hithörande förhållan
den vid de ifrågavarande syateljéerna anträffades de gynnsammaste 
förhållandena vid en korsettsömnadsaffär, där på hvar och en af de 
7 arbeterskorna kommo ej mindre än 29·2 kbm luft; de sämsta resul
taten voro tillfinnandes vid tvänne arbetsställen för modevaror och 
hattmontering, hvarest på hvarje individ belöpte sig under den 
»döda» tiden 5u samt under säsongen 3-i kbm. Af hela antalet söm
merskor arbetade under den »döda» tiden 404, eller 33 %, samt under 
säsongen 759, eller 50 %, i lokaler med mindre kubikinnehåll per 
individ än det i lagen föreskrifnä. I samband härmed meddelas 
-också, att de flesta klagomål, som under fortgången af undersök
ningen framställts af sömmerskor, åsyftat en förbättring af rums
förhållandena på arbetsställena. 

För undersökningens fullständigande fick den kvinnliga inspek
tören af direktoratet för arbets- och fabriksinspektionen bemyndi
gande att, jämlikt § 2 i lagen af den 11 april 1901, i statistiskt syfte 
påfordra upplysningar om arbeterskornas löneförhållanden inom 
de ifrågavarande affärerna. Då emellertid infordrandet af fullstän
digt specificerade upplysningar om hvarje sömmerskas aflöning an
sågs komma att för vederbörande arbetsgifvare medföra större be
svär än nödigt vore för ernående af tillförlitliga resultat, tillämpades 
det tillvägagångssätt, att vid undersökningen af hvarje syateljé 
endast inhämtades uppgift om, huru mycket sömmerskorna erhöllo i 
vecko-, månads- eller ackordsförtjänst såsom maximum, minimum och 
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i genomsnitt; med genomsnittlig lön förstods därvid den, som ti l l
kom flertalet sömmerskor. Dessa uppgifter afgåfvos dels af arbets-
gifvarne själfva, dels af arbetsledarne (direktriserna) och hämtades 
i regel direkt ur vederbörliga räkenskaper. 

Tab. III. Arbetsförtjänst (i kronor) för elever, sömmerskor 
och direktriser. 

Af ofvanstäende tabell framgår, a t t veckolönen för de e g e n t 
l i ga s ö m m e r s k o r n a — dels de för vecka och dels de för månad 
antagna — vid samtliga 4!1 syateljéer utgjorde: 

Härvid har genomsnittslönen beräknats på sådant sätt, at t de upp-
gifna genomsnittstalen för hvarje arbetsställe influerat i proportion 
till det antal sömmerskor, som där sysselsattes. 

De anförda totala genomsnittstalen beträffande de för vecka och 
de för månad anställda arbeterskorna afvika endast i ringa mån från 
hvarandra. Däremot företer tabellen i dessa afseenden stora diffe
renser för de särskilda slagen af affärer, hvilket vanligen beror 
därpå, att det otillräckliga materialet låt i t undantagsförhållanden i 
vissa fall starkt framträda. 
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Jämförelsevis mest omfattande och följaktligen afven represen
tativa äro löneuppgifterna för de per vecka anställda arbeterskorna. 
Sammanställas dessa uppgifter för oKka slag af syateljéer med de 
motsvarande löneuppgifter, som erhöllos vid en år 1898 af Köpen
hamns stads statistiska kontor företagen undersökning, får man 
följande resultat: 

.De för de båda åren funna talen förete sålunda en tämligen 
fullständig öfverensstämmelse. 

Vid bestämmandet af e r sä t tn ing för öfvert idsarbete an
vändas på olika arbetsställen olika beräkningsgrunder. I vissa fall 
betalas nämligen 15—25 öre i timmen, i andra fall 50 % förhöjning å 
den vanliga daglönen, beräknad i timmar, och slutligen förekommer 
ej sällan, att arbetsgifvaren efter godtfinnande bestämmer aflö-
ningen för öfvertidsarbete. 

Under förutsättning att för en under hela året — d. v. s. c:a 
300 arbetsdagar — sysselsatt arbeterska inkomsten för öfvertids
arbete uppväger den förlust i arbetsförtjänst, som under samma tid 
tillskyndas henne genom sjukdom, beräknas i redogörelsen med led
ning af lönetabellens siffror följande genomsni t t l iga inkomst
belopp: 

Vid arbetsställena för modevaror och hattmontering utgjorde 
den genomsnittliga inkomsten för en vanlig sömmerska c:a 300 kr. för 
det halfår, under hvilket säsongarbetet pågår (det sistnämnda talet 
beräknadt efter den uppgifna genomsnittliga veckolönen för de söm
merskor, som varit anställda för månad). 

För d i r ek t r i s e rna uppgick årsinkomsten enligt tabellen till 
högst 2,400 och lägst 600 kr.; den genomsnittliga inkomsten var 
1,250 kr. per år. De vid syateljéer anställda eleverna däremot 
hade i många fall ingen aflöning eller fingo till och med betala 
arbetsgifvaren eller direktrisen för undervisning och öfning i yrket. 
För dem, som erhöllo någon aflöning, uppgick denna i genomsnitt 
till 3 kr. i veckan. 
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Med afseende å de anförda löneuppgifterna framhålles i redo
görelsen, a t t dessa måhända kunna vara något osäkra, dels emedan 
svårigheter mött vid uppdragandet af gränsen emellan egentliga 
sömmerskor och elever samt dels därför a t t i fråga om några extrema 
maximisiffror möjligen ersättningen för under veckan förrättadt 
öfvertidsarbete inräknats i den angifna veckolönen. 

Slutligen framställes i redogörelsen den frågan, huruvida man 
af de rön, som gjorts beträffande de 49 undersökta syateljéerna, 
kunde draga bestämda slutsatser om förhållandena vid de många 
öfriga arbetsställen inom yrket, hvilka ännu icke voro underkastade 
inspektion. Och på denna fråga ges följande svar: Omförhållandena 
vid sistnämnda syateljéer i afsevärd mån afvika från förhållandena 
vid de syateljéer, som varit föremål för den här ifrågavarande 
undersökningen, så ställa de sig otvifvelaktigt icke bättre, i alla 
händelser icke med afseende å de lokala förhållandena på arbets
platsen. 



Lifsmedelspriser 
å olika orter i riket under november och december månader 

år 1903. 

Anm. Med afseende å den mindre tillförlitligheten af prisuppgifterna för några 
af de angifna varuslagen hänvisas till dessa >Meddelanden» 1903, sid. 77—79. Dft 
uppgifterna denna gång omfatta blott två månader, har någon sammandragstabeli 
<>Meddelanden> 1903, sid 80-81) ej ansetts erforderlig. 

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

Priset på ved är beräknadt för s. k. storfamn (2-B X l-« X OM meter = 3-s» kubik
meter). 

I öfrigt hänvisas till anmärkningarna å de särskilda uppslagen. 
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Anm. Ved- och kolpriseu afse hela staden. Variationerna i kol- och koksprisen bero 
mellan 125 och 90 öre, for bringa mellan 100 och fö öre. 
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pä, att olika kvaliteter och krossningsgrarter afses. Priset å hal/kött har för stek varierat 
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I n n i . Uppsala: Prisuppgifter för kalfkött är medeltalet mellan prisen för stek och 
icke saluhållits; priset pä torsk har varit c:a 50 öre, på rödspotta 75 ii 85 öre per kg. 
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bringa. — Uppgifter för Jönköping hafva ej ingått från ombudet. — Kalmar. Strömming har 
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Anm. Karlxkrona: Priset på gödkalf har varit 125—100 öre, på mellankalf oth späd-
har varit c:a 16 öre pr kg. Variationen i kol- och koksprisen bero på att olika krossningsgrad 
t o r s k . Samtliga medeltal äro beräknade på grund af fåtaliga uppgifter. Priset på skånsk 
50—40 öre pr kg. På rad 29 har upptagits priset å t o r s k . Vedprisen afse sågad och huggen 
Priset på gödkalf har varit 110—95 öre, på spädkalf 60—35 öre pr kg. På rad 29 har upp
gifterna för kalfkött afse spädkalf. Kolja har kostat 50—35 öre, torsk 50—40 öre pr kg. 
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kalf 70—40 öre pr kg. Priset på sill liar varit 32—13 öre pr kg. Priset på skånsk limpa 
afses. Kristianstad: Priset på kalfkött afser spädkalf. På rad 29 har upptagits priset på 
limpa har varit c:a 15 öre pr. kg. Malmö: Priset på mellankalf: 80—60 öre, på spädkalf: 
ved hos vedhandlare. Priset på skånsk limpa har varit 18—15 öre pr kg. Helsingborg: 
tagits priset på torsk. Skånsk limpa har kostat 19—16 öre pr kg. Halmstad: Prisnpp-
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Anm. Göteborg: Prisuppgifterna för kalfkött afse dels gödkalf (110—70 öre), dela 
hälieflandra 100—85 öre, aborre 90—60 öre, kolja 3 6 - 3 0 öre, rödspotta 46—39 öre, torsk 42—36 
körd ved kostar 4 ä 6 kronor mera pr famn. — Venersborg: Prisuppgifterna för kalfkött 
öre pr kg.; på färsk sill (i november) 75—70 öre p r t j og . — Borås: Prisuppgifterna för kalfkött 
Prisuppgifterna för kalfkött afse spädkalf. 
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spädkalf (50—35 öre). De viktigaste fisksorterna haiva kostat pr kg.: gädda 100—90 öre, 
öre. Prisuppgifterna för ved afse osågad ved på försäljningsplatsen; sågad, huggen och hem-
afse dels gödkalf (100-90 öre), dels spädkalf (50—40 öre). Priset på kolja liar varit 50—40 
afse spädkalf. Färsk sill har kostat 90~(50 öre pr t jog, kolja 50—40 öre pr kg. —Earlstad: 
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Anm. Vesterås: Samtliga medeltal äro beräknade på grund af fåtaliga uppgifter. — Falun: 
dels stek (125—60 öre pr kg.), dels bringa (100—50 öre pr kg.). Nedgången i vedprisen sedan 
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Prisuppgifterna för koks afse s. k. »engelsk koks>. — Gefle: Prisuppgifterna för kalfkött afse 
föregående månader beror på att prisuppgifterna numera insamlas på torg och icke hos vedhandlare. 
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Anm. Sundsvall: Följande billiga fisksorter hafva utom de i tabellen upptagna torg-
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förts: torsk, kolja och långa till pris af c:a 40 öre pr kg. och rödspotta till c:a 60 öre pr kg. 
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Den svenska yrkesinspektionens cirkulär N:ris 1—8, 

gällande den 1 januari 1904. 

Yrkesinspektionens cirkulär N:r I. 

Anvisningar rörande ångpannors beskaffenhet, armatur och 
skötsel. 

För att -vid bruket af ångpannor bereda det skydd mot yrkesfara, som 
i § 2 mom. 1 af lagen d. 10 maj 1889 afses, hafva nedan omförmälda be
stämmelser pröfvats erforderliga beträffande bvarje panna, hvari frambringas 
ånga af ett tryck, som med mera än V2 kg. pr cm2 öfverstiger atmosfärens. 

1. Ångpanna bör vara tillverkad af fullgoda materialier och erbjuda 
minst femfaldig brottsäkerhet vid högsta tillåtna ångtryck. 

2. Det lägsta i pannan tillåtna vattenståndet bör angifvas medelst ett å 
själfva pannan instämpladt märke. 

3. Ångrummets väggar få bestrykas af förbränningsprodukterna endast 
för så vidt dessa förut blifvit så af kylda, att farlig upphettning af ångpanne
godset icke är att befara. 

4. Ångpanna bör vara försedd med: 
a) två matar apparater, hvar och en med särskild sugledning, tryckledning 

och driftanordning, samt tillräcklig att äfven vid uppdrifven eldning förse 
pannan med nödig vattenmängd. 

Där pannans ångtryck och vattenbehof sådant medgifver, bör en af dessa 
apparater kunna drifvas för hand. 

Flera hvarandra närliggande pannor må i förevarande hänseende betrak
tas som en panna. 

b) en ventil för hvarje matarapparat, hvilken ventil af ångtrycket hålles 
stängd, när inmatning icke sker. Ventilhuset bör vara fästadt omedelbart på 
ångpannan eller, om så ej kan ske, på ett starkt T-stycke. 

c) två vattenståndsmåtare, af hvilka helst båda men alltid den ena bör 
vara ett vattenståndsglas, båda så anbragta och belysta, att de lätt kunna 
iakttagas af ångpanneskötaren. 

Vattenståndsmätarna, likasom rören mellan dessa och pannan, böra vara 
lätt åtkomliga för rengöring; 

d) ett invid vattenståndsglaset anbragt märke, som tydligt angifver 
det lägsta i pannan tillåtna vattenståndet; 

e) två säkerhetsventiler, hvar för sig tillräcklig att lämna aflopp för 
ångan, utan att ångtrycket, under uppdrifven eldning, öfverskrider det högsta 
tillåtna, då hvarje annat aflopp för ångan är stängdt. 

Belastningen af åtminstone den ena af dessa ventiler bör vara oåtkomlig 
för obehörig ökning. Båda säkerhetsventilerna böra kunna bekvämt lättas. 

/ ) en manometer, som angifver ångtrycket i pannan och å hvars skala 
det högsta tillåtna ångtrycket är tydligt utmärkt. Manometern bör vara så 
anbragt och belyst, att den kan af ångpanneskötären lätt afläsas; 
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g) en aflappningskrän med därvid fast anbringadt afloppsrör. Finnes 
mellan denna kran och pannan en rörförbindning, bör den vara skyddad för 
stötar och tryck, men lätt åtkomlig för tillsyn; 

h) pådragningsventil eller kran för ångans afledande, placerad omedel
bart på ångpannan eller dennas ångsamlare; 

i) anordning för kontrollmanometers anbringande; 
k) behöfliga rensöppningar, hvilka, jämte öfriga på ångpannan varande 

öppningar, skola vara försedda med nödvändiga förstärkningar; 
l) en vid pannan fästad plåt e. d., som angifver pannans nummer, det 

högsta tillåtna ångtrycket, det vattentryck, hvarmed pannan senast varit profvad, 
tiden för detta prof samt profförrättarens namn eller märke. 

5. Ofvan angifna beskaffenhet och utrustning af ångpanna ådagalägges 
genom att låta pannan undergå: 

dels större besiktning: 
ä) då pannan skall tagas i bruk; 
b) då högst fem år förflutit från närmast föregående större besiktning; 
c) då ångpanna undergått större reparation eller ändring eller, beträffande 

stationär panna, när denna flyttats; 
d) då, oaktadt 5 år icke • förflutit, bristfällighet uppstått å pannan, så 

att dess bruk kan befaras innebära risk; 
dels ock mindre besiktning (årsbesiktning): 
inom ett år efter näst föregående större eller mindre besiktning. 
6. Vid större besiktning af ångpanna tillses, att de i punkterna 1—4 

angifna bestämmelser äro iakttagna och utrönes genom yttre och inre under
sökning pannans beskaffenhet med hänsyn till dess hållbarhet samt anställas 
följande prof, nämligen: 

a) vattentrycksprof, därvid vatten af lämplig temperatur inpressas i 
pannan till det tryck, som af besiktningsmannen pröfvas vara för pannan 
tillåtet. 

Vid detta prof skall ångpannan vara så fri från murverk och beklädnad, 
att den kan till alla delar noga undersökas. 

b) ångtrycksprof, medelst i pannan alstrad ånga af ett tryck, uppgå
ende till 2/8 &f det tryck vid vattenprofvet, för hvilket ångpannan blifvit god
känd. I samband med detta prof afregleras säkerhetsventilerna och under-
sökes tjänstbarheten hos säkerhets- qch matarapparaterna samt pannans öfriga 
armatur. 

Ångtrycksprofvet verkställes å stationär ångpanna, sedan denna blifvit 
uppställd, där den skall brukas. 

7. Vid mindre besiktning (årsbesiktning) undersökes pannan, sedan den 
blifvit noggrannt rengjord, ut- och invändigt, dock endast i den utsträckning 
sådant kan ske utan rifning af murverk eller annan beklädnad, hvarjämte 
pannan och dess armatur underkastas ångtrycksprof, på sätt ofvan i punkt 
6 b) är anfördt. 

Skulle vid denna besiktning upptäckas fel hos pannan, som synas på
kalla en mera omfattande undersökning, bör sådan företagas i enlighet med 
punkt 6. 

8. Då två eller flera ångpannor äro genom ångrör förenade och någon 
af dessa pannor skall tagas ur bruk för rengöring eller dylikt, bör ångröret 
afstängas med blindfläns, om icke särskild afstängningsventil härför är anordnad 
utöfver den på pannan anbragta. 

9. Ångpannans skötsel bör uppdragas endast åt person, som fyllt 18 år 
och som vid arbete en längre tid, under ledning af erfaren ångpanneskötare 
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eller maskinist, inhämtat nödig insikt uti ångpannas rätta skötsel samt visat 
sig vara pålitlig och nykter. 

10. Regler för ångpannas rätta skötsel böra finnas anslagna i ångpanne
rummet. 1 

Ängpannas besiktning och profning med vattentryck bör, då den ej verk
ställes genom erkänd ångpanneförening, endast uppdragas åt kunnig och tro
värdig samt i sådan förrättning erfaren person. 

Besiktningsprotokoll, upprättade enligt af yrkesinspektörerna tillhanda
hållet formulär och undertecknade af besiktningsförrättaren, böra insändas till: 

Yrkesinspektören i distriktet 
adress: 

Ofvanstående cirkulär är upprättadt och antaget den 22 januari 
1898 af yrkesinspektörerna vid sammanträde jämlikt § 7 af nådiga in
struktionen för yrkesinspektörerna. 

Yrkesinspektionens cirkulär N:r 2 

rörande skydd vid cirkelsågar och ramsågar samt vid de till 
sådana sågar hörande transmissioner. 

I. Transmissioner. 
Transmissioner, som användas inom träförädlingsverk, såsom kuggväxlar, 

remhjul, drifremmar, axlar, svänghjul, vefvar etc, hvilkaäro belägna på mindre 
afstånd än 2 meter från golf vid arbetsplats, passage eller läktare eller som 
eljest genom sitt läge innebära fara för arbetande eller förbigående person, 
böra vara inbyggda eller inhägnade med räcken, skärmar, rännor e. d. 
på sådant sätt, att såväl sinörjaren vid fullgörandet af sitt arbete, som 
andra personer hindras att komma i beröring med dessa transmissioner, 
äfven när platsen saknar belysning. 

Skyddsinrättningar för nämnda ändamål böra vara hållbara och så an-
bragta, att smörjning och tillsyn kan verkställas från plats utanför skyddet. 

Behöfver inskyddad transmission vid särskilda tillfällen göras åtkomlig, 
bör fästanordningen för skyddet vara utförd så, att skyddet lätt kan återupp-
sättas. 

II. Cirkelsågar. 
A. Vid hvarje cirkelsåg iakttages: 

1. att till- och af-kopplingsinrättning ilnncs, med hvilken sågklingan 
kan utan fara såväl igångsättas som oberoende af motorn afstannns från 
sågarens arbetsplats. 

1 Sådana regler finnas att tillgå hos, bland andra, Svenska Teknologföreningen i 
Stockholm. 
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Anordningen härför bör vara försedd med stänginrättning, på det att såg-
klingan icke oförutsedt må komma i rörelse. 

2. att sågklingan .under sågbordet är inklädd efter sidorna och ut-
bfver sågtänderna. 
B. Blookoirkelsågar och enkla klyfsågar. Föratom de skyddsanord

ningar, som i punkterna 1 och 2 här ofvan äro angifna, böra dessa sågar 
vara försedda med: 
3. Skyddstak öfyer sågklingan af sådan utsträckning och styrka 

samt förlagdt så nära klingans öfverkant, att person, stående vare sig på 
sågbordet eller på golfvet, ej kan skadas af föremål, som tilläfventyrs 
falla mot klingan, eller genom att sjålf falla däremot. 

Skyddstak öfver sågklinga fästes på ett sådant sätt, att det ej behöfver 
borttagas utan endast fällas undan eller vridas åt sidan, när vid skärpning, 
ombyte eller eljest klingan behöfver göras fritt åtkomlig. 

4. Klyfknif bakom sågklingan, anbringad möjligast nära mot klingans 
kant. 

Klyfknifven bör vara fästad så, att den vid användning af klingor med 
olika diametrar lätt kan flyttas efter och inriktas i klingans plan. Enifven 
bör äga tillräcklig höjd och bredd samt dess största tjocklek ej öfverstiga 
klingans godsstyrka och bör således vara mindre än det af sågen åstadkomna 
spåret. 

5. Anordning hvarigenom riktplåten (landsidan) kan på ett ofarligt 
sätt inställas; börande riktplåten ej sträcka sig fram utefter sågklingans 
sida. 
C. Dubbla kantsågar (kantbord) böra vara försedda med sådana skydds

anordningar, som ofvan i punkterna 1 och 2 äro angifna, och därjämte 
med: 
6. Skyddstak eller ock skyddshuf öfver båda klingorna. 
Såväl skyddstak som skyddshuf bör täcka båda kantklingorna helt och 

hållet och kunna uppfällas i sågbordets längdriktning. Är fyllningen i tak 
eller huf utförd af flätverk, böra hålen däri vara så små, att kvist och ribb 
ej kunna utkastas därigenom. 

a) Skyddstak bör vara nedböjdt framför klingorna i rät vinkel mot såg
bordet, så nära däremot som det för kantning afsedda virkets dimensioner 
tillåta. 

b) Skyddshuf bör vara ställbar i höjdriktningen. Vid hufvens högsta 
läge bör dess underkant alltid ligga nedanför den mindre klingans öfverkant. 

7. Klyfskena (klyfknif) bakom den fasta klingan i kantbordet. 
Klyfskena bör hafva tillräcklig längd utefter sågbordet och höjd där-

öfver samt en tjocklek, som öfverenstämmer med den tunnaste brukade såg
klingans. Klyfskenan framdrages nära intill sågklingan, mot hvilken dess ända 
är tillskärpt. 

8. Tryckvals eller spärranordning bakom klingorna, såvida icke dessa 
äro täckta med skyddshuf af den beskaffenhet, som angifves i punkt 6 b). 
D. Kapsågar, lagrade å fast stativ, vedsågar och pendelsågar med klinga 

öfver arbetsbordet, böra i tillämpliga delar vara försedda med de skydds
anordningar, som ofvan i punkt 1 och 2 om förmälas samt därjämte med: 
9. Skyddstak eller skyddsbygel öfver sågklingans bakre och öfre 

omkrets, sträckande sig fram förbi sågens framkant (inskärande kant). 
Detta skydd bör vara så fästadt, att det ej behöfver borttagas utan endast 

undanfällas eller vridas åt sidan, när klingan måste göras fritt åtkomlig. 
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III. Ramsågar. 

10. För till- och frånslagning af sågramens dragrem bör finnas rem
gaffel och stänginrättning, hvarmed, till säkerhet vid smörjningen, gaffeln 
låses, då dragremmen ligger på lösskifvan. 

11. Tid svänghjulet till hvarje sågram bitr finnas bromsanordning, 
hvarmed, till skydd vid arbetet med sågbladens omflyttning eller skärpning, 
sågramens igångsättning förhindras. Denna broms bör kunna tillsättas och 
lossas från sagarens arbetsplats. 

12. Matarbalans bör vara inklädd efter sidan och för ändan med ett 
vinkelformadt skydd, så fästadt, att det ej behöfver borttagas utan endast 
undanfällas, när balansen skall göras åtkomlig. 

13. Rattar med utstående handtag böra icke förekomma vid anord
ning för tryckvalsarnas höjning eller sänkning. 

14. Kedjehjul (för timmeruppfordring m. m.), uppskjutande genom såg-
golfvet, bör, jämte golföppningen för detsamma, vara täckt med huf, fästad 
vid golfvet med starka gångjärn. 

Teckningar öfver ofvannämnda skyddsanordningar tillhandahållas kost
nadsfritt hos 

Yrkesinspektören i distriktet, 
adress: 

Ofvanstående cirkulär är upprättadt och antaget den 3 juni 1896 
af yrkesinspektörerna vid sammanträde jämlikt § 7 af nådiga instruk
tionen för yrkesinspektörerna. 

Yrkesinspektionens cirkulär N:r 3 

angående arbetslokalers luftväxling, belysning och renhållning. 

I. Luftväxling. 

1. För hvarje i slutet rum sysselsatt arbetare skall finnas luftrum, 
ej understigande sju kubikmeter, jämte erforderlig luftväxling. 

2. Sådana anordningar, hvilka den tekniska erfarenheten anvisat så
som verksamma och arbetets natur medgifver, skola vidtagas för att hindra 
damm, gaser eller ångor att spridas i arbetslokalen i en för arbetarnes 
hälsa skadlig mängd. 

3. Hvarje arbetslokal bör under hela den tid, arbete därstädes pågår, 
tillföras minst 20 kubikmeter frisk luft i timmen, beräknadt för hvarje i 
lokalen sysselsatt person. Under kall årstid bör denna friskluft vara benöri-
gen uppvärmd, innan den sprides i arbetslokalen. 

I arbetslokal, hvari uppstå vattenångor, som ej direkt afledas, fordras en 
frisklufttillförsel, hvilken, i den mån arbetets natur det medgifver, hindrar en 
för hälsan skadlig fuktighet hos rumluften. 
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4. Från arbetslokal bör vara beredt aflopp för en mot frisklufttilloppet 
svarande mängd rumluft. 

5. Till arbetslokal, hvari skorsten, dragtrumma eller sngfläkt hållas i 
verksamhet för afledning af gaser, ångor eller damm, bör direkt lufttillförsel 
vara beredd för motsvarande luftmängd. 

Luften för sistnämnda ändamål kan utgöras af rumluft, tillförd från annan, 
enligt punkterna 1 och 3 här ofvan ventilerad arbetslokal. 

6. De öppningar till arbetslokal, genom hvilka luft tillföres och rumluft 
afledes, böra vara så ordnade och häfva sådan plats, att arbetande person ej 
blir utsatt för drag. 

7. I arbetslokal, hvari eljest genom belysningslågorna en besvärande 
höjning af rumtemperaturen uppstår, böra afledningsrör af icke brännbart 
material vara anordnade, hvilka genom grenrör med mynning öfver hvarje 
låga direkt uppfånga och afleda förbränningsprodukterna. 

II. Belysning. 

8. Arbetet skall äga rum vid tillräcklig och tjänlig belysning. 
9. Arbetslokal bör, såvidt möjligt är, hafva god dagbelysning men i alla 

händelser under arbetstiden vara så belyst, att rörliga delar af maskinen och 
å golf placerade föremål, hvilka kunna innebära fara eller binder, äfvensom 
hiss- och trappöppningar, golfafsatser och dylikt äro fullt synbara. 

10. Trappor och gångar, tillhörande arbetslokal, böra under arbetstiden 
vara tillräckligt belysta. 

11. Rykande eller osande belysningslågör böra icke i arbetslokal användas. 

III. Renhållning. 

12. För såvidt arbetets natur och golfvets beskaffenhet sådant medgifva, 
bör golf i arbetslokal dagligen väl sopas samt efter en mellantid af högst 1 
k 3 månader antingen väl skuras eller genom sk rubbning rengöras. 

I lokal, hvarest under arbetet uppkommer affall eller spillning af material, 
äfvensom i lokal, där golfdamm eljest är af särskildt hälsofarlig beskaffenhet, 
bör golfvet vara tätt och utfördt af material, som ej suger till sig vatten. 
Trägolf i sådan lokal bör vara inpregneradt eller fernissadt. Vid sopningen 
böra våta borstar eller trasor begagnas eller ock omedelbart före sopningen 
vattendränkt sågspån, sand eller dylikt på golfvet utströs. 

13. Sopning och rengöring af arbetslokal får ej verkställas under tid, 
då arbetet i lokalen pågår. 

14. Där väggar och tak i arbetslokal, trappor och gångar äro oljemålade, 
böra de på vissa mellantider, dock ej längre än ett år, väl aftvättas med hett 
såpvatten; där de ej äro oljemålade, böra de på enahanda mellantider rensopas 
och öfverstrykas med kalkvatten eller slamfärg. Väggar i arbetslokal böra ej 
vara tapetklädda. 

I arbetslokal, hvarest matvaror beredas, böra väggar och tak, med en 
mellantid af högst C månader, på förenämnda sätt aftvättas eller rensopas; 
efter rensopning böra de med kalkvatten bestrykas. 

15. Till arbetslokal hörande fönster, arbetsbord och vägghyllor jämte 
därmed jämförlig inredning böra hållas väl rena. 
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16. Ändamålsenliga spottkoppar böra inom arbetslokal finnas utsatta vid 
hvarje arbetsplats, i synnerhet där bröstsjuk person sysselsattes. 

I kopparna hålles lämpligen sågspån, torfmull eller vatten, men ej sand. 
Innehållet i dessa koppar bör dagligen uppbrännas eller hällas i kloakledning, 
hvarefter kopparna rengöras med hett vatten. 

17. Utbredning för torkning, luftning och dylikt af tobak eller annat 
material bör ej ske å golf i rum, som användes till arbetslokal. 

18. Bestyren med renhållningen af arbetslokal likasom med uppvärm
ningen och belysningen samt regleringen af luftväxlingsinrättningen böra upp
dragas åt vissa, för ändamålet lämpliga personer, hvarom tillkännagivande 
bör finnas i arbetslokalen anslaget. 

Teckningar öfver anordningar i ofvannämnda hänseende tillhandahållas 
kostnadsfritt hos 

Yrkesinspektören i distriktet, 
adress: 

Ofvanstående cirkulär är upprättadt och antaget den 27 januari 1897 
af yrkesinspektörerna vid sammanträde jämlikt § 7 i Kungl. instruk
tionen för yrkesinspektörerna. 

Yrkesinspektionens cirkulär N:r 4. 

Anvisningar och råd 

angående hvad — där ej genom särskild författning andra föreskrifter äro i 
fråga om yrkesfara meddelade — bör med hänsyn till bestämmelserna i lagen 
om skydd mot yrkesfara den 10 maj 1889 iakttagas vid fabrikers ny- eller 
ombyggnad och lämpligen kan utföras i samband med själfva byggnadsarbetet. 

I Kungl. Maj:ts och Kikets Kommerskollegii underdåniga 
skrifvelse till Konungen med redogörelse för yrkesinspektionens 
verksamhet under år 1898 har Kollegium i särskildt utlåtande 
framhållit önskvärdheten af, att vederbörande yrkesidkare vid en 
fabriksanläggnings tillkomst måtte vända sig till yrkesinspektören 
i och för erhållande af nödiga upplysningar, »enär genom ett dylikt 
samarbete mycken både kostnad och tid kunna för industriidkaren 
inbesparas». 

Vid ny- och ombyggnad tillses att: 

1. Lämplig och effektiv uppvärmning och ventilation anordnas; och 
torde helst från början mekaniskt ventilationssystem uppsättas. I lokaler, 
hvarest utvecklas skadliga gaser eller damm, är mekanisk ventilation nöd-
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vändig. (Anordning för uppvärmning och ventilation bör så vidt möjligt 
kombineras till ett system.) 

2. Tjänlig belysning anordnas icke blott vid arbetsplatser och i arbets
lokaler utan äfven i trappor, gångar och transmissionsrum. 

3. Tillräckligt luftrum bör finnas; och bör hänsyn härvid tagas till möj
ligen kommande ökning af arbetspersonalen i respektive lokaler. 

4. Fönster af lämplig storlek anordnas i fullt tillräckligt antal. I hvarje 
lokal böra en del fönster anordnas för öppnande på' sådant sätt, att de kunna 
tjäna som reservutgångar vid eldsvåda. 

5. Dörrar böra öppnas utåt. 
6. Arbetslokaler i öfvervåning böra hafva minst två särskildt inbyggda 

och helst af sten uppförda trappuppgångar, belägna så aflägset som möjligt 
från hvarandra, och skilda från arbetslokalerna så, att förbindelsen mellan 
trapphus och arbetslokaler äger rum genom i det fria belägna balkonger. (I 
händelse af brist på utrymme eller andra omständigheter, som omöjliggöra 
byggandet af tvenne trappor, kan den ena trappan ersättas af säkerhetsstegar, 
hvilka i så fall lämpligast böra placeras vid sidan af fönsteröppningarna.) 

7. Ledstänger uppsättas i samtliga trappor; och böra de utan afbrott 
följa dessa i hela deras längd. Skyddsräcken böra uppsättas vid golföpp
ningar, bassiner i golfplan, gallerier o. dyl. samt förses med fotbräda. 

8. Särskilda måltidsrum böra finnas. Se 4 § af lag ang. minderårigas 
arbete af d. 17/io 1900. 

9. Omklädningsrum med tvättställ och lämplig anordning för klädernas 
förvaring bör i allmänhet finnas. 

10. Lämpliga afträden och pissoirer anordnas — särskildt för män och 
och särskildt för kvinnor. 

11. Ångpannor böra uppsättas i stora, ljusa och väl ventilerade lokaler 
samt förläggas i särskild byggnad. 

12. Ångpannor och deras armatur böra uppfylla bestämmelserna i 
yrkesinpektionens cirkulär n;r 1, intill dess annorlunda genom lag eller för
ordning stadgas. 

13. Ångmaskinrum bör vara väl ventileradt. 
14. Explosionsmotorer böra uppställas i särskilda rum, försedda med 

lufttrumma. Utsugningsrör för explosionsgaserna anordnas. 
15. Hissar och därmed jämförliga hjälpmaskiner böra anordnas i enlig

het med yrkesinspektionens cirkulär n:r 6. 
16. Transmissioner anbringas och uppsättas så, att de kunna skötas på 

ändamålsenligaste sätt. 
Härvid iakttages: 
a) Om kraft ledes till flera rum eller våningar bör sådan afkopplings-

anordning finnas, att hufvudtransmissionen i hvarje arbetslokal kan stannas 
oberoende af motorn. 

b) Transmissioner såsom kuggväxlar, remhjul, drifremmar, linor, axlar, 
svänghjul, vefvar etc, hvilka äro belägna på mindre afstånd äa två meter 
från golf vid arbetsplats, passage eller läktare eller som eljest genom sitt 
läge innebära fara för arbetande eller förbipasserande person, böra vara in
byggda eller inhägnade med räcken, skärmar, rännor e. dyl. på sådant sätt, 
att såväl sraörjaren vid fullgörandet af sitt arbete som andra personer hindras 
att komma i beröring med dessa transmissioner, äfven när platsen saknar 
belysning. 

I transmissionsrum (såsom t. ex. undervåning vid sågverk) anordnas för 
smörjaren tydligt markerade vägar, medelst trummor under axlar och mellan 
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remmar eller medelst med ledstänger försedda trappor öfver desamma på de 
platser, där passage är nödvändig. 

c) Genom golf uppstigande axlar och remmar inskyddas till manshöjd från 
golfvet. 

d) Smörjkoppar och axellager med lagerbockar böra så anordnas, att för 
smörjaren minsta risk vid deras skötsel uppstår. 

e) Vid kraftskifva, där remafläggning förekommer, böra finnas remkrokar 
eller rembärare. 

/ ) Framskjutande delar å kopplingar såsom bultar, muttrar e. dyl. böra 
icke förekomma. 

g) Stoppskrufvar böra vara försänkta. 
A) Krysskilar vid skifvor, där kilen kan utjagas, afhuggas invid nafvet. 

I annat fall böra de inskyddas medelst fullständigt släta och fast sittande hylsor. 
i) Utskjutande axelända inhylsas. 
17. Signalanordning uppsattes för signalering från maskinrum före 

»igångsättningen». 
18. Stegar böra finnas i tillräckligt antal, och böra de vara försedda 

med hakar och dubbar eller med annan betryggande inrättning, som hindrar 
deras nedglidande. 

19. Arbetsmaskiner uppsättas så, att hufvudgångar finnas af minst 1·5 
meters bredd. Bigångar böra vara minst 0·6 meter breda. Arbetsmaskiner, 
vid hvilkas skötsel synnerlig fara föreligger och som kräfva oaflåtlig upp
märksamhet från arbetarens sida, böra uppställas å plats, hvarest han kan 
arbeta i möjligaste mån ostörd. Nollskifva eller annan anordning för af-
koppling bör finnas vid arbetsmaskin. 

De särskilda arbetsmaskinerna böra, där så erfordras, på betryggande sätt 
förskyddas. 

20. Skyddsanordningar böra utmärkas genom särskild färg. Skydds
anordningar af mindre omfång målas helt högröda, och större förses med hög
röda ränder eller kanter. 

21. Yrkesidkare, som önska att redan före en anläggnings utförande 
därom inhämta upplysningar och råd af vederbörande yrkesinspektör, böra 
i god tid till honom insända ritningar öfver densamma med såväl plan 
som sektioner utförda i minst x/ioo dels skala. 

Om flera byggnader uppföras, böra dessas inbördes afstånd och inbördes 
läge angifvas. 

Samtidigt med ritningars insändande bör om möjligt skematisk framställ
ning bifogas af: 

transmissionernas anordnande och 
arbetsmaskinernas uppställning samt inbördes afstånd. 
Dessutom bör uppgifvas: 
fabrikationens art, 
arbetsmaskinernas benämning, 
motors art och placering, 
uppvärmnings- och belysningssystem, 
ventilationssystem (med skema), 
ungefärliga antalet arbetare i hvarje lokal. 
Öfriga upplysningar meddelas på begäran af vederbörande yrkesinspektör. 

Ofvawstående cirkulär är upprättadt och antaget den 4 dec. 1902 af 
yrkesinspektörerna vid sammanträde jämlikt 7 § af nådiga instruktionen 
för yrkesinspektörerna. 
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Yrkesinspektionens cirkulär N:r 5. 

Anvisningar rörande skyddsåtgärder, som böra iakttagas vid 
bergsprängning och stenhuggning. 

1. Laddning och skottlossning böra verkställas af särskildt utsedda, 
kunniga och pålitliga personer, hvilka äfven skola hafva.från sprängämnes
förråd utlämnad ammunition i säkert förvar. 

2. Slagytorna på borr, hammare och mejslar böra hållas möjligast 
röna från uthamrade flagor. 

3. Endast sådana dynamitpatroner skola användas, som, vare sig for
made eller ej, passa till borrhålets minsta diameter och som lätt glida ner i 
borrhålet. 

4. Frusen dynamit får aldrig användas till laddning, utan bör förut 
uppmjukas i en dynamitvärmares inre torra kärl, sedan yttre kärlet blifvit 
fylldt med varmt, men ej kokande vatten. 

5. Endast torr, säkert och likformigt brinnande stubin bör användas. 
Stubin bör alltid förvaras å torrt ställe. 

6. Stubin bör ej införas till tändhattens botten. 
7. Tåndhatt får aldrig fastklämmas på annat sätt än med stu-

bintång. 
8. Tåndhatt bör heller aldrig rengöras invändigt på annat sätt än 

genom urblåsning och skakning i hand. Skadad tändhatt bör förstöras genom 
inläggning i dynamitskott,- men ej i krutskott. 

9. Med tåndhatt försedd dynamitpatron aktas särskildt väl för stötar 
och nedföres varligt till sin plats i borrhålet. 

10. För hastig och säker shottändning bör krutet blottas i fria stubin-
änden, hvilket lämpligen kan utföras med stubintång. 

11. För krutskott eller för djupare dynamitskott böra tvänne lika 
långa stubiner användas. 

12. Vid laddning bör sprängämnet aldrig nedstötas, utan nedtryckas 
långsamt och stadigt. 

13. För liggande borrhål bör krutladdning vara inlagd i papperspatron 
eller för större sådana hål i väfpåse; i dylikt borrhål utspilldt krut bör bort-
viskas före ansättningen. 

14. Till förladdning för dynamit bör ej användas sten- eller tegel-
skärf, utan torr sand, lera eller jord. 

15. Till förladdning för krutskott bör helst användas torr och grus
fri lera. 

16. Laddstakar böra vara af trä. I ändarna må de vara försedda 
med koppar eller mässingsringar. Järnladdstakar böra icke användas. 

17. "Vid sprängning i närheten af bebyggd och trafikerad plats bör 
skottet omsorgsfullt öfvertäckas med mattor, säckar, färskt ris eller dylikt, 
hvaröfver läggas med järnkättingar sammanlänkade stockar, så att stenars 
kringkastande däraf förhindras. 

18. Vid sprängning i närheten af trafikerad plats bör dessutom före 
skottlossningen utställas tillräckligt antal vaktposter, som med röda flaggor 
och rop varna och hindra personer att nalkas sprängningsplatsen. 

9 
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19. A/brinner icke skott inom beräknad tid, bör ändock ingon nalkas 
platsen, förr än ytterligare tio minuter förflutit. 

20. Har ett krut- eller dynamitskott ej a/brunnit, får det icke ut-
kratsas. 

21. Sker stenhuggning i skjul, bör ena långväggen vara helt öppen; 
hugges däremot sten i slutet rum inomhus, bör stendammet afledas genom 
kraftigt luftdrag, åstadkommet med sugfläkt eller annorledes. 

22. Arbeta flera stenhuggare i närheten af hvarandra, böra emellan 
dem uppsättas skärmar af säckväf, ris, halm eller dylikt. 

23. Hvarje stenhuggare bör genom arbetsgifvarens försorg förses med 
ögonshjddare af fint järntrådsnät. 

Beträffande försiktighetsmått vid användande af lyftkranar, spel m. m. 
hänvisas till särskildt cirkulär. 

Olycksfall i arbete skall af arbetsgifvåren anmälas enligt k. kungörelsen 
den 24 jan. 1896. 

Ofvanstående cirkulär är upprättadt och antaget den 30 januari 
1B00 af yrkesinspektörerna vid sammanträde jämlikt § 7 af nådiga in
struktionen för yrkesinspektörerna. 

Yrkesinspektionens cirkulär N:r 6. 

Anvisningar rörande beskaffenhet och skötsel af vissa hissar, 
lyftkranar och andra därmed jämförliga hjälpmaskiner. 

Hiss. 

Med hiss förstås här sådan lyftinrättning, där lasten antingen uppbäres 
af en under densamma verkande piston eller är upphängd uti en öfver en 
fast skifva ledande kätting eller lina, och där lastens väsentliga förflyttning 
sker i vertikal led. 

Lyftkran. 

Mod lyftkran förstås här sådan lyftinrättning, där lasten är upphängd 
uti en öfver 011 flyttbar skifva ledande kätting eller lina. 

I. Hissar. 

A. Personhissar och sådana varuhissar, med hvilka äfven personbefordran 
äger rum. 

B. Varuhissar, hvilkas lastplan är större än OT. kv.-m. 
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II. Lyftkranar och andra därmed jämförliga hjälpmaskiner. 

Hissar och andra lyftinrättningar af olika slag böra i alla delar vara 
tillverkade utaf fullgoda roaterialier och äga erforderlig styrka. Där lasten 
är upphängd i trådlina eller kätting, må den påkänning, för hvilken denna 
utsattes, kunna uppgå till 1/e af brottsäkerheten, med undantag af hissar, där 
personbefordran kan förekomma, för hvilka påkänningen icke må öfverstiga 
V12; dessutom bör för dessa senare den bärande kraften vara lika fördelad 
på minst två samtidigt tjänstgörande linor eller kättingar. 

I. Hissar.1 

Hisstrumma. (Hissbana). 

A. Hisstrumma, som uti byggnader förbinder två eller flera våningar, 
bör, där så är af behofvet påkalladt, inhägnas till sin fulla höjd och under 
alla omständigheter till minst 2 m. höjd från golfvet i hvarje våning samt 
förses med erforderliga dörröppningar. 

Till inhägnad må användas galler med högst 600 kv.-mm. öppningar. 
Hisstrummans väggar böra invändigt vara jämna utan framsprang eller 

fördjupningar. Omedelbart under i öfre ändan af hisstrumman befintliga 
maskinella anordningar bör anbringas ett starkt skyddstak. 

Hisstrumman bör ej å något ställe användas för genomgång eller för in
rymmande af materialier m. m. 

Hissdörrar. 

A. Dörr bör vara i samma plan som inre sidan af hisstrummau och 
icke kunna öppnas inåt trumman; ej heller bör dörren kunna öppnas i annat 
fall, än då hisskorgen är stillastående framför dörröppningen. 

Dörr bör alltid vara själflåsande och själfupplåsande samt hisskorg icke 
kunna igångsättas förr än samtliga hisstrummans dörrar äro stängda. Dörrarna 
böra till sitt yttre utseeende skilja sig från andra dörrar. 

Hisskorg. 

A. Hisskorg bör på de sidor, genom hvilka tillträde till korgen icke 
äger rum, vara inhägnad af täta väggar eller galler med högst 600 kv.-mm. 
öppningar och därjämte vara försedd med sådant tak, att i hissen befintliga 
personer ej kunna skadas af nedfallande föremål. 

Motvikt. 

Användes motvikt, bör den utgå från bottnen af jordvåningen eller annat 
fullt säkert underlag samt så ledas och anordnas, att den ej kan falla ut, 
hvarken sidovägen eller vid öfversta läget. Utanför hisstrumma anordnad 
motvikt bör i hvarje våning inhägnas till minst 2 m. höjd från golfvet. 

1 De stycken i texten, vid hvilka Litt. A. finnes anmärkt, hafva afseende endast 
å personhissar och varuhissar med personbefordran. 
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Signalering. 

Kan hisskorg igångsättas från flera olika våningar och dess läge ej vid 
hvarje tillfälle utifrån iakttagas, bör vid hvarje hissöppning finnas en visare
inrättning, som tydligt angifver ifrågavarande läge. 

Belysning. 

Golfplan framför hissöppning bör vara väl belyst. 

Hastighet. 

A. Hastigheten för hisskorg med personbefordran bör ej öfverstiga 1·6 m. 
pr sekund. 

Stopp- och bromsinrättningar. 

Vid hvarje hiss, som drifves med maskinkraft, bör finnas en anordning, 
som själfverkände bringar hisskorgen att stanna vid det högsta och lägsta 
läget. 

A. Stoppinrättning bör vara så effektiv, att hisskorgen icke kan falla 
mera än högst 0'25 m., innan den stannar. 

B. Sänkbroms bör vara så effektiv, att hisskorgen ej kan nedgå med 
större hastighet än den för hisskorgen föreskrifua. 

Såväl stopp- som bromsinrättning bör vara så inskyddad, att dess verk
samhet icke kan hindras, vare sig af lastgodset eller genom obefogadt in
grepp. 

Hisskorg, som omedelbart uppbäres af pistonstång, fordrar ej stopp- eller 
sänkbromsinrättning under förutsättning, att tätt invid drifcylindern finnes 
anbragt en inrättning, hvflken, i händelse af större läcka å tilloppsröret, 
hindrar hisskorgen att falla med större hastighet än den för hisskorgen före-
skrifna. 

Manövrering och skötsel. 

Vid lasthissar bör pådragning ske endast utanför hisstrumman. 
Skötsel af hiss bör ej anförtros åt minderårig, utan endast åt person, 

som fyllt 18 år och är fullt kunnig i hissens anordning. 
Smörjning af gejder, styrjärn och andra omedelbart vid hisskorg be

fintliga delar bör ske inifrån hisskorgen. 
Särskild person bör vara ansvarig för, att hissen med alla dess tillbehör 

ständigt äro i brukbart skick, och bör, då felaktigheter uppstå, anmälan 
därom omedelbart ske hos vederbörande arbetsbefäl. 

Hiss med frihängande last. 

Passage under hiss med frihängande last bör förbjudas. 
Hissöppningar äfvensom golf under sådan hiss böra vara på betryggande 

sätt inhägnade. 
Då sådan hiss användes på yttersidan af byggnad, böra i vägg befintliga 

dörrar eller luckor för in- eller utlastning vara inåtgående, samt i öppningarna 
a ömse sidor finnas fast anbragta skyddsjärn eller stadiga handtag. 



YRKESINSPEKTIONENS CIRKULAR N:R 6. 1 3 3 

Besiktning och profning. 

Besiktning och profning bör verkställas af erfaren person; skriftligt 
intyg öfver denna förrättning, utfärdadt enligt af yrkesinspektörerna upp-
rättadt formulär, bör finnas hos arbetsgifvaren förvaradt. 

Dessutom böra periodiskt återkommande besiktningar och profningar äga 
rum — för hissar med personbefordran minst en gång årligen, för öfriga 
hissar minst en gång hvart annat år. 

Anslag. 

Utdrag af sagda intyg bör finnas anslaget å lämpligt ställe vid hissen. 
Vid hvarje hissöppning bör på omkring 1-6 m. höjd från golfvet finnas 

uppsatt ett tydligt anslag. 

A. Vid personhiss och varuhiss med personbefordran, så lydande: 

Hiss. 
Försiktighet! 
Högsta tillåtna belastning 000 kg. 
(medelvikten af en person beräknas till 80 kg.). 
Hissens skötsel öfvervakas af N. N. 

B. Vid varuhissar, så lydande: 

Hiss. 
Försiktighet! 
Personbefordran förbjuden. 
Högsta tillåtna belastningen 000 kg. 
Hissens skötsel öfvervakas af N. JV. 

II. Lyftkranar och andra därmed jämförliga hjälpmaskiner. 

Lyftkranar och spel böra vara försedda med verksam spärr- eller broms
inrättning. 

Kugg- och friktionshjul böra vara inskyddade. 
Finnas flera utväxlingar, bör säker stänginrättning hindra urkugg-

ning. 
Lyftkranar med tillhörande delar böra minst en gång årligen besiktigas 

och profvas. 
Hvarje lyftkran skall vara försedd med tydligt anslag, angifvande högsta 

tillåtna belastningen i kg. 

Olycksfall i arbete skall af arbetsgifvaren anmälas enl. Kungl. kungörelsen 
den 24 jan. 1896. 
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Formulär för besiktningsintyg äfvensom teckningar öfver ofvannämnda 
skyddsanordningar tillhandahållas kostnadsfritt hos 

Yrkesinspektören i distrikt, 
adress: 

Ofvanstående cirkulär är uppråttadt och antaget den 31 oktober 1900 
af yrkesinspektörerna vid sammanträde jämlikt § 7 i gällande instruktion 

för yrkesinspektörerna. 
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Yrkesinspektionens cirkulär N:r 7. 

Å omstående sida lämnar yrkesinspektionen några anvisningar om, hvad 
arbetarne böra iakttaga till förekommande af olycksfall i industriellt yrke, 
och torde anvisningarna behörigen undertecknade anslås på lämpligaste sätt 
och ställen i arbetslokalerna. 

För den händelse omstående anvisningar af vederbörande yrkesidkare 
icke antagas, hemställer yrkesinspektören att inom en månad få emotse af 
yrkesidkaren upprättadt förslag till anvisningar, för sådant godkännande af 
yrkesinspektören, som omförmäles i 5 § i lag angående skydd mot yrkesfara. 

Ofvanstående cirkulär är upprättadt och antaget den 4 dec. 1902 af 
yrkesinspektörerna vid sammanträde jämlikt § 7 af nådiga instruktionen 
för yrkesinspektörerna. 
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Anvisningar 

för arbetare till förekommande af olycksfall i industriellt yrke. 

I enlighet med 3 § i lag angående skydd mot yrkesfara skola arbetarne 
låta sig angeläget vara att, i livad på dem ankommer, medverka till uppnå
ende af det med sagda lag åsyftade ändamål och förty ställa sig gifna före
skrifter till noggrann efterrättelse. 

1. Begagna alltid åtsittande arbetskläder. 
2. Gör aldrig ombyte af kläder i närheten af en maskin, axel eller rem. 
3. Sätt aldrig i gång motor utan att först signalera till arbetslokalerna. 
4. Sätt alltid motor långsamt i gång. 
5. Sätt aldrig i gång arbetsmaskin, förr än hvarje till denna maskin 

hörande skyddsapparat är på sin plats. 
6. Kryp aldrig under, stig aldrig öfver och stöd aldrig kroppen emot 

axelledningar eller remmar, som icke äro inklädda. 
7. Lägg aldrig af eller på en rem med händerna, då axelledningen 

är i gång. 
8. Gå aldrig upp på stege, som ej har säkert stöd i båda ändar. 
9. Smörj aldrig rem, lina eller kuggväxel, som är i gång. 

10. Putsa aldrig maskin, som är i gång. 
11. Putsa aldrig en axel med händerna, då den är i gång. 
12. Häng aldrig upp rem eller lina direkt på axeln. 
13. Af koppla genast hiifvudaxcl eller signalera »stopp» vid tillbud 

till olycksfall. 
14. Håll alltid arbetsmaskiner och lokaler rena. 
15. Minderårig får ej sköta ångpanna eller motor. 
16. Minderårig får ej rengöra eller smörja i gång varande maskin 

eller transmission. 
17. Anmäl ofördröjligen för arbetsbefälet hvarje olycksfall i arbetet. 
18. Deltag ej i gemensamt arbete med onykter person. 
19. Underrätta nykomna arbetskamrater om dessa försiktighetsregler. 

OBS.! Under år 1897 inträffade enligt statistiska uppgifter 7,543 
olycksfall i Sveriges fabriker, därvid 97 personer dödades och 462 per
soner blefvo invalider. 

(Yrkesidkarens namn.) 

Ofvanstående anvisningar äro, jämlikt 5 § i lag angående skydd mot 
yrkesfara, af yrkesinspektörerna vid sammanträde den 4 dec. 1902 god
kända. 
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Yrkesinspektionens cirkulär N:r 8. 

Genom särskildt cirkulär N:r 3 har yrkesinspektionen för yrkesidkarne 
framhållit Önskvärdheten af: dels att spottkoppar anskaffas för arbetslokalerna, 
dels att golfven efter en mellantid af 1 till 3 månader antingen väl skoras 
eller genom skrubbning rengöras samt dels att väggar och tak, då de äro 
oljemålade, minst en gång om året väl aftvättas med hett såpvatten eller, vid 
annat förhållande, inom samma tid rensopas och öfverstrykas med kalkvatten 
eller slamfärg. 

A omstående sida lämnar yrkesinspektionen några anvisningar om, hvad 
nibetarne böra iakttaga till förekommande af ohälsa i industriellt yrke, och 
torde anvisningarna behörigen undertecknade anslås på lämpligaste sätt och 
ställen i arbetslokalerna. 

För den händelse omstående anvisningar af vederbörande yrkesidkare icke 
antagas, hemställer yrkesinspektören att inom en månad få emotse af yrkes-
idkaren upprättadt förslag till anvisningar, för sådant godkännande af yrkes
inspektören, som omförmäles i 5 § i lag angående skydd mot yrkesfara. 

Ofvanstående cirkulär år upprättadt och antaget den 4 dec. 1902 af 
yrkesinspektörerna vid sammanträde jämlikt § 7 af nådiga instruktionen 
för yrkesinspektörerna. 
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Anvisningar 

för arbetare t i l l förekommande af ohälsa i industriellt yrke. 

I enlighet med 3 § i lag angående skydd mot yrkesfara skola. arbetarne 
låta sig angeläget vara att, i hvad på dem ankommer, medverka till uppnå
ende af det med sagda lag åsyftade ändamål och förty ställa sig gifna före
skrifter till noggrann efterrättelse. 

Renlighet och frisk luft befordra hälsa. 
1. Torka af skodonen omedelbart utanför arbetsrummet. 
2. Spotta ej på golf utan i spottkopp. 
3. Spottkopp bör ofta rengöras. 
4. Håll alltid arbetsplatsen ren. 
5. Begagna respirator för mun och näsa i dammuppfylld lokal. 
6. Stäng ej ventil, som tillför lokalen frisk luft. 
7. Stäng ej ventil, som bortför skämd luft från lokalen. 
8. Låt därtill utsedd person ensam sköta lokalens vcntilerlng och 

uppvärmning. 
9. Sopa aldrig lokalen under arbetstiden. 

10. Sopa, när arbetet slutat, med fuktigt redskap eller utströ våt 
sågspån före sopningen. 

11. Låt ofta tvätta arbetskläderna. 
12. Bada eller aftvätta hela kroppen minst en gång i veckan. 
13. Underrätta nykomna arbetskamrater om dessa hälsoregler. 

OBS.! Enligt /statistiska uppgifter dör i Sverige livar sjunde person 
i lungsot. Af hundra 18 års ynglingar, som bli/va bruksarbetare, uppnå 
omkring sjuttioen 60 års ålder, men af hundra 18 års ynglingar, som 
blifva t. e.v. bokbindare, är det däremot sannolikt, att endast tjuguatta 
uppnå 60 års ålder. 

(Yrkcsidkarens namn.) 

Ofvanstående anvisningar öro, jämlikt 5 § i lag angående skydd 
mot //rkesfara, af yrkesinspektörerna vid sammanträde den 4 dec. 1902 
godkända. 



TILLÄGG. 139 

Tillägg: 

Stavanger Arbeidskontor. 
Sedan häftet gått i press, har från »Stavanger Arbeidskontor» 

benäget lämnats redogörelse för dess hittillsvarande verksamhet, och 
må härom, till fullständigande af framställningen å sid. 52, följande 
uppgifter meddelas: 

Såsom synes har jämväl denna kommunala arbetsförmedlings
anstalt, liksom de öfriga skandinaviska kontoren med enahanda upp
gift, haft att uppvisa förhållandevis goda resultat redan under de 
första arbetsåren. 
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Uppgifter om antalet nya boningshus och 
bostadslägenheter å vissa orter i riket åren 

1902 och 1903. 

I det efterföljande meddelas en sammanställning af vissa utaf 
K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik införskaffade upp
gifter rörande antalet nytillkomna boningshus och bostadslägenheter 
å vissa viktigare orter i riket. 

Byggnadsverksamheten, i hvilken stora kapital äro engagerade 
och talrika arbetareskaror af olika yrken sysselsättas, är naturligt
vis en mycket betydande gren af arbetsfältet; kännedomen om dess 
läge är sålunda af stor vikt för ett rätt bedömande af arbetsmark
naden öfverhufvud. "Under det att den industriella verksamheten i 
öfrigt detaljeradt redovisas af hvarje idkare och de därom erhållna 
uppgifter årligen af Kommerskollegii afdelning för näringsstatistik 
bearbetas och publiceras, kunna däremot upplysningar om byggnads
verksamheten ej på denna väg åtkommas. I Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvandes femårsberättelser meddelas för respektive län en del 
uppgifter härom, hvilka jämväl sammanfattas i K. Statistiska Cen
tralbyråns sammandrag för hela riket. Då emellertid dessa uppgif
ter ej kunna publiceras förrän åtskilliga år efter hvarje femårsperiods 
utgång, blifva de alltför gamla för att kunna tjäna till direkt led
ning för uppfattningen af de förhanden varande förhållandena. Det 
har därför synts afdelningen för arbetsstatistik af intresse att kunna, 
åtminstone för vissa viktigare orter, lämna upplysningar om bygg
nadsverksamheten under de senare åren, i hvad den afsett uppfö
randet af boningshus. 

Af än större vikt torde det dock vara att undersöka, huru många 
och hvilka slag af bostadslägenheter genom denna byggnadsverksam
het tillkommit, hvarigenom vinnes material för bedömandet af bo
stadsförhållandenas utveckling. Härvid är det naturligen särskildt 
de för arbetarne lämpade bostadslägenheter, smålägenheterna, som för 
afdelningen varit af hufvudsakligt intresse, men har afdelningen i 
alla händelser äfven med afseende härå nödgats inskränka sig till 
mycket summariska uppgifter. 

11 
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Den genom gällande byggnadsstadga åt städernas byggnads
nämnder gifna befogenhet at t öfVervaka byggnadsverksamheten, "spe
ciellt den, som afser uppförandet af boningshus, bereder denna myn
dighet tillfälle att mycket ingående följa bostadsförhållandenas för
ändringar. Då sålunda på denna väg kan erhållas et t pålitligt ma
terial till frågans belysande, har den arbetsstatistiska afdelningen 
anmodat sina ombud i orterna a t t söka hos vederbörande myndighet 
införskaffa vissa hithörande uppgifter, för hvilket ändamål öfver-
säridts ett inom afdelningen utarbetadt frågeformulär. A detta for
mulär upptogos endast sådana viktigare data, som kunde förutsät
tas vara lä t t åtkomliga. Om icke desto mindre det från vissa stä
der erhållna materialet, såsom af tabellen å ss. 146—150 synes, icke 
varit så fullständigt, som man kunnat vänta, har detta ej berott på 
bristande tillmötesgående från de nämnda myndigheternas sida. Tvärt
om är det afdelningeD en kär plikt att vitsorda den beredvillighet, 
hvarmed vederbörande — byggnadsnämnder och stadsingeniörer — 
underkastat sig det arbete, som varit förenadt med de begärda upp
gifternas afgifvande. Detta arbete har naturligtvis varit r ä t t be
tungande i de fall, då inga sammanfattande utdrag förut förts rö
rande de förhållanden, som här äro i fråga. Tillgängliga handlin
gar hafva på några platser icke alls medgifvit frågornas besvarande, 
och å andra orter hafva endast några summariska uppgifter kunnat 
meddelas. Ehuru sålunda i tabellen allenast 21 af rikets större orter 
behandlas och äfven för några af dessa endast vissa hufvudsak-
liga siffror kunnat införskaffas, torde dock tabellens uppgifter vara 
af ett betydande intresse för bedömandet af byggnadsverksamhetens 
och bostadsförhållandenas utveckling. 

Härvid må emellertid ihågkommas, a t t de nämnda stadsmyndig
heternas befogenhet a t t öfvervaka byggnadsverksamheten är begrän
sad t i l l resp. orters planlagda områden, och a t t t i l l följd häraf de 
af dem meddelade uppgifter icke omfatta den byggnadsverksamhet, 
som kunnat utöfvas utanför sagda område, ehuru inom stadens gräns 
eller i omedelbar anslutning ti l l densamma. Af denna anledning 
torde särskildt siffrorna för Helsingborg, Borås, Venersborg och Jön
köping få anses vara för låga och icke alldeles exakt angifva hela 
antalet tillkomna, för befolkningen afsedda nybyggnader. 

Påpekas bör vidare, a t t bostadsförhållandena naturligtvis afse-
värdt påverkas äfven genom dels förutvarande byggnaders_nedrifvande 
och dels byggnaders eller lägenheters_Qmbyggnad och förändrande, 
men a t t några upplysningar härom ej denna gång kunnat meddelas. 

Äfven om resultaten af den företagna undersökningen sålunda 
ännu lämna ett och annat öfrigt att önska, torde densamma dock 
äfven för vederbörande stadsmyndigheter erbjuda ett intresse, som 
motsvarar deras arbete med primäruppgifternas sammanförande, och 
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vill äfdelningen uttala sin förhoppning att jämväl för framtiden 
kunna påräkna .deras benägna medverkan härutinnan. 

De vid undersökningen, erhållna uppgifterna hafva sammanställts 
i tabellen å sidorna 146—150, af hvilken framgår, i hvad mån full
ständiga upplysningar, enligt den uppgjorda planen, kunnat från de 
olika orterna erhållas. Med afseende å omfattningen och räckvid
den af de slutsatser, som af undersökningen kunna dragas, hänvi
sas till hvad härofvan därom yttrats. 

I efterföljande tabellariska öfversikt redogöres för tillkomsten af 
nya hus, lägenheter, bostadsrum och Mk äfvensom för det genomsnitt
liga antalet nytillkomna bostadsrum och kök per hus eller lägenhet 
å de olika orterna under åren 1902 och 1903. 

1) Dessutom 58 hotellrum. 
2) Dessutom 3 kök och 100 bostadsrum 1 det nyuppförda stadshuset. 
3) Medeltalen i kol. 8—11 äro naturligtvis ej beräknade efter slutsummorna i kol. 

2—7, utan efter de summor, som uppkomma, när man sammanlägger resp. tal för de 
orter, beträffande hvilka hvardera af de jämföTda uppgifterna samtidigt föreligga. 



144 ANTALET NYA BONINGSHUS O. BOST.-LÄGENH. ÅREN 1902 O. 1903. 

Särskildt för vissa af de mindre platserna äro de absoluta ta
len så obetydliga, att några bestämda slutsatser icke därpå kunna 
baseras. För de större städerna däremot är materialet så stort, att 
detsamma helt visst kan lämna mycket viktiga upplysningar. I 
alla händelser böra åtminstone de sammanlagda talen för alla or
terna vara värdefulla för uppfattningen om byggnadsverksamhetens 
och bostadsförhållandenas allmänna ståndpunkt och utveckling i vårt 
land under åren 1902 och 1903. Tabellen utvisar sålunda, att an
talet nytillkomna hus på samtliga 21 undersökta platser under år 
1902 uppgick till 477, under år 1903 till 604 1); i d e 1 7 städer, för 
hvilka uppgifter finnas om de nya lägenheternas antal, befanns detta 
utgöra 3,347 år 1902 och 4,845 år 1903; sammanlagda antalet &fnya 
bostadsrum och kök på 19 platser belöpte sig slutligen till respektive 
13,037 och 18,272 för de ifrågavarande åren. Den relativa ökningen 
från år 1902 till år 1903 utgjorde sålunda 

för nytillkomna hus 266 % 
» » lägenheter 448 > 
» > bostadsrum och kök 402 > 

Den väsentligt mindre tillväxten för antalet hus i jämförelse 
med antalet lägenheter eller bostadsrum och kök innebär naturligt
vis, att de under år 1903 nybyggda husen i genomsnitt varit större. 
Detta bekräftas också af de i tabellen härofvan anförda uppgifter om 
det genomsnittliga antalet rum och kök per hus, hvilket i 19 städer 
för år 1902 var 31-3, mot 34-3 för år 1903. De motsvarande siffrorna 
för särskilda orter kunna, för de mindre af dem, vara ganska till
fälliga på grund af de .små' absoluta tal, hvarpå de äro baserade. 
Tydligt framgår emellertid, att, såsom ju är att vänta, husens stor
lek vanligen står i viss proportion till orternas. De bögsta siffrorna 
för antalet rum per hus uppvisa Gröteborg, Stockholm, Malmö och 
Kristianstad i nu nämnd ordning, de lägsta talen komma i regel på 
smärre platser. Anmärkningsvärd t är dock, att äfven Eskilstuna, 
Helsingborg och Grefle hafva genomgående ringa_rumsantal per bus. 

Det genomsnittliga antalet bostadsrum och kök per nytillkom
men lägenhet utgjorde för de 17 städer, från hvilka upplysningar 
i detta hänseende föreligga, under år 190,2 3-i samt år 1903 3-o. 
Dessa siffror antyda en, om ock ringa, minskning i lägenheternas 
rumsantal, hvilket äfven kommer till synes däri att, såsom förut 
visats, ökningen från år 1902 till år 1903 af de nytillkomna lägen
heterna (44-8 %) var något större än ökningen i antalet nya bostads
rum och kök (40-2^). 

x) A de 19 platser (alla utom Stockholm och Kiruna), för hvilka specifikation 
erhållits rörande antalet nytillkomna stenhus och trähus, angäfvos år 1902 de förra 
till 196, de senare till 147; år 1903 voro motsvarande tal resp. 263 och 150. Häraf 
framgår, att ökningen i byggnadsverksamheten företrädesvis kom på stenhusen. 
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Om man sammanlägger antalet af de till särskilda kategorier 
hörande lägenheterna för de 16 orter, beträffande hvilka dylika upp
gifter föreligga, erhåller man följande antal och procenttal ny$ lä
genheter om: 

Såsom synes förete siffrorna för de båda åren en genomgående 
öfverensstämmelse med af seende å de olika lägenhetskategoriernas 
relativa frekvens. För år 1903 kan dock konstateras en obetydlig 
minskning i de större lägenheternas förekomst, hvilket äfven fram
gått ur andra här ofvan meddelade siffror. Påpekas må, att lägen
heter om ett rum och kök utgjorde mer än 1/s och lägenheter om 
2 rum och kök mer än 1/i af hela antalet under de respektive åren 
nytillkomna lägenheter. 

Enligt hvad redan i det föregående meddelats,har byggnadsverk-
samheten å flertalet här redovisade platser varit betydligt större 
under år 1903 än under närmast föregående år. De detaljupplys
ningar, som härvidlag föreligga för de olika orterna, framgå tyd
ligt af den efterföljande tabellen och torde icke tarfva någon vidare 
utläggning. Under hänvisning i öfrigt till tabellen må därför har 
endast antecknas, att i Stockholm antalet nytillkomna lägenheter 
år -1903 är c:a 70 % större än under 1902 och att därstädes tillkom
mit följande antal nya lägenheter om 

ett rum utan kök 257 år 1903 mot endast 97 år 1902 
> » och » 595 > > » > 330 » > 

två > > » 699 > » » > 374 > » 

Lifligast har byggnadsverksamheten under år 1903 proportions
vis varit i Örebro (antalet nytillkomna lägenheter c:a 80^ större 
under år 1903 än under år 1902). Den största tillbakagången har 
Grefle att uppvisa; märkligt nog har, byggnadsverksamheten i det 
hastigt tillväxande Borås varit skäligen obetydlig, åtminstone inom 
stadens egentliga område. 

Att märka är äfven, att i Malmö den starkare ökningen i an
talet nytillkomna lägenheter under år 1903 uteslutande kommer på 
större sådana. 
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Antal nya hus och bostadslägenheter å 
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vissa orter i riket åren 1902 och 1903. 

1 Dessutom 58 hotellrum. 
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Antal nya hus och bostadslägenheter å 
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vissa orter i riket åren 1902 och 1903. (Forts.) 
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Antal nya hus och bostadslägenheter å vissa orter i riket 
åren 1902 och 1903. (Forts.) 

1 Dessutom 3 kök och 100 bostadsram i det nyuppförda stadshuset. 
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Arbetsförhållanden å olika orter i riket under första 
kvartalet af år 1904.1 

(Enligt ombudens rapporter.)2 

Eskilstuna. 

Inom järn- och stålindustrien har arbetstillgången i allmänhet 
varit dålig, ehuru något bättre än under samma kvartal föregående 
år; tillgången på arbetskraft däremot har varit riklig. Den 1 jan. 
voro 49 personer i denna bransch utan arbete, vid kvartalets slut 37. 
Inom metallindustrien har tillgången på arbete varit god samt till
gången- på arbetskraft normal. Inom hvarnindustrien har tillgången 
på såväl arbete som arbetskraft varit god. I denna industrigren äro 
januari, februari, juli och augusti månader sämre än de öfriga i 
berörda afseende. Inom bryggeriindustrien har tillgången på såväl 
arbete som arbetskraft varit normal. Trävaruindustrien har på 
grund af strejk legat nere äfven under detta kvartal. 

Endast inom bryggeriindustrien har öfvertidsarbete förekommit. 
Hvad arbetarorganisationerna angår, så finns i Eskilstuna ingen 

fackorganisation, som ej är ansluten till fackförbund eller till 
»Svenska arbetareförbundet». 

Till Eskilstuna arbetarekommun voro vid 1904 års början an
slutna 24 fackföreningar med tillsammans 2,708 medlemmar, däraf 
98 kvinnliga, nämligen: 

1 Jfr >Meddel.» 1903, s. 150 ff. och 1904, s. 26 ff.. 
8 För arbetsförhållandena i Stockholm under innevarande års första och 

andra kvartal kommer att redogöras i ett sammanhang i nästa häfte af »Meddel.» 
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Dessutom finnes en kusk- och åkeriarbetarnes fackförening, hvarom 
närmare uppgifter ännu icke erhållits. 

L. J. 

Norrköping. 
Arbetstillgången har inom de flesta industri- och yrkesgrenar 

varit god, ehuru undantag gifvas. Sålunda har inom bomullsspinneri-
och bomullsväfveribranschen i anledning af råvarans höga pris och 
allmänhetens på grund af prisstegringen minskade köplust tillgången 
på arbete varit ringa; i vissa fall har till och med rörelsen för någon 
tid delvis nedlagts. 

Om järn- och metallindustrien i sin helhet kan sägas, att arbets
tillgången varit fullt medelmåttig, men detta gäller icke för speci
ellt maskintillverkningen, med afseende på hvilken man klagar öfver 
för stark konkurrens från Tyskland. Inom byggnadsfacket har till
gången på arbete varit knapp; detta dels till följd af årstiden, dels 
af andra anledningar. 

Äfven inom målaryrket var arbetstillgången på grund af års
tiden knapp; dock ganska god i mars till följd af en del byggnaders 
nyinredning till den 1 april. Inom skomakeriyrket har arbetstill
gången såsom förut varit dålig på grund af den allt starkare konkur
rensen från skofabrikerna. Tegeltillverkningen ligger under vintern" 
nere; blott omkring 25 procent af sommarmånadernas arbetare bibe
hållas då. För grofarbetarne har likaledes årets första kvartal 
varit svårt till följd af dels årstiden och dels den starka inflytt
ningen af landsortsarbetare till staden. 

Vid jämförelse med närmast föregående kvartal har en för
bättring inträdt i arbetstillgången inom möbelsnickeriet och en 
mera tillfällig sådan inom gjuteri- och mekaniska verkstadsindu
strien. Försämring däremot inom bomullsspinneri- och väfveribran-
schen samt för grofarbetarne. 

Öfverflöd på arbetskraft har funnits inom bomullsspinneri- och 
väfveri-, cigarr-, järn- och metall-, socker- och bryggeriindustrierna 
samt inom byggnads-, snickare-, målare-, skorstensfejare- och grof-
arbetareyrkena. Brist på arbetskraft har däremot ingenstädes yppat 
sig; plats skulle dock ha kunnat beredas för skickliga möbel
snickare. 
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De enda löneförändringar, som under kvartalet egt rum, ftro 
en höjning af timpenningen från 35 till 37 öre för måleriarbetare 
och för grofarbetarne en sänkning, beroende på dagarnas korthet 
och öfverflöd på arbetskraft. I sammanhang "härmed torde böra 
omnämnas, att de'till den 1 april detta år inom kakelfabrikationen 
gällande ackordsprisen af arbetarne den 1 sistlidne oktober uppsades 
under begäran om prishöjning. Arbetsgifvarne beviljade det högre 
priset. 

öfvertidsarbete har som vanligt förekommit inom kvarnindustrien 
i och för rengöring. I öfrigt blott tillfälligt inom järn- och metall
industrien samt vid ett par möbelsnickerier. Förkortning af arbets
tiden har förekommit inom bomullsindustrien, vid en möbelfabrik 
samt i .öfrigt inom de yrken, som bedrifvas utomhus, på grund af 
den mörkare årstiden. 

Jämföras förhållandena under detta års tre första månader med 
samma tid förra året, kan sägas, att förbättring i aflöningsförhål-
landena inträdt inom ylleväfhads- och möbelsnickeriindustrierna samt 
för grofarbetarne, hvilkas timpenning nu varierar mellan 25 och 
27 öre mot 22 och 25 öre förra året. Tendens till bättring utvisar 
ytterligare järn- och metallindustrien, och har försämring inträdt 
endast för bomullsspinnerierna och -väfverierna. För öfrigt synas 
förhållande vara oförändrade. H. L. 

Kalmar. 

Arbetstillgången var god i afseende på kakel-, tapet- och tänd-
sticksindustrien, mindre god för typografer, tapetserare och sadel
mak are; dålig för gjutare och mekaniska verkstadsarbetare och så 
godt som ingen alls för murare, öfverflöd på arbetskraft synes 
förekomma bland typografer, sko- och gjuteriarbetare. Förkortning 
af arbetstiden har inträdt för typograferna, beroende på ändrad 
lönetariff. För skoarbetarna har under dessa månader arbetstiden 
förkortats från 13 till 10 timmar per dag. I öfrigt inga föränd
ringar på arbetsmarknaden. 

Arbetarne inom kakelindustrien ha inlämnat en ny lönetariff; 
men något beslut med anledning däraf ha arbetsgifvarne ännu ej 
fattat. 

Ställningen var under detta års första kvartal densamma som 
under samma tid förra året utom inom gjuterier och mekaniska 
verkstäder, där den i år synes ha varit sämre. 

Hj. A. 
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Karlskrona. 
Arbetstillgången har i allmänhet betecknats som god. Skepps-

byggeriet anmälde för januari »förbättring». Och "äfven ylleväfnads-
industrien, från hvilken under kvartalet okt.—dec. endast dåliga 
nyheter förspordes, har kunnat glädja sig åt gynnsammare konjunk
turer. Inom bomullsindustrien var ställningen vid årets början 
mindre gynnsam på grund af osäkerheten å den amerikanska 
bomullsmarknaden, och vissa fabriksanläggningar höllos i januari 
i gång blott 4 dagar ( = 40 timmar i veckan), men med februari 
månads ingång kunde fabrikationen återupptagas i dess fulla ut
sträckning. Äfven vid en fatfabrik afknappades i januari den dag
liga arbetstiden med 1 timme på grund af då rådande ringa 
arbetstillgång, som dock i fråga om denna industri alltid är mindre 
i januari än eljest. I följd af minskad efterfrågan på den utländ
ska marknaden har arbetstillgången inom trävarubranschen icke 
under det gångna kvartalet varit så god som under föregående år. 
Det oaktadt var det ganska svårt att erhålla den arbetskraft, som 
behöfdes för arbetet i skogarna, så att här klagats öfver brist på 
arbetskraft. Endast från en annan industrigren har en dylik klagan 
försports, nämligen från hakélindustrien. Arbetsgifvarne anse, att 
arbetarnes fackförbund alltför mycket begränsat lärlingsantalet, så 
att man nu börjar lida brist på utlärda arbetare i facket. Däremot 
har öfverflöd på arbetskraft framträdt inom tre yrkesgrenar, näm
ligen stendustrien, ylleväfnadsindustrien och MippspiJcstillverkningen. 
Inom den sistnämnda har man också klagat öfver »mindre god» 
tillgång på arbete. Öfvertidsarbete i någon mera afsevärd grad har 
endast egt rum på ett håll, inom stålindustrien, och lär där vara 
vanligt. Inom granitindustrien fortfor under januari och februari 
samma klagan som under föregående kvartal öfver brist på arbets
tillgång. Inom sju af de förnämligare stenfirmorna var sålunda 
sammanlagda produktionen under januari endast 4/i af hvad den var 
under samma månad förlidet år, och i februari försämrades förhål
landena än ytterligare, så att produktionen nedgick till hälften mot 
under samma månad i fjol. Under mars synes någon ljusning 
ha inträdt; då startades ett nytt stenhuggeri, som sysselsätter 
mellan 30 och 40 arbetare, och upptogs arbetet af de gamla 
firmorna på en hel del platser, där det förut legat nere af brist på 
beställningar. Slutligen har äfven betalningen till axbetarne blifvit 
höjd på åtskilliga arbetsplatser under den sista tiden. 

Förhållandet mellan arbetsgifvare och arbetare har under kvar
talet varit godt. Icke en enda ny konflikt har yppat sig, och de 
två, som ännu stodo ouppgjorda vid årets ingång, afslutades redan 
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i midtén af januari. De voro stenhuggarestrejken på Sternö, 
hvilken fortgått sedan den 1 augusti och som bilades sålunda, 
att arbetarne fingo sig beviljade en mindre löneförhöjning, samt 
blockaden af Gunöns stenhuggeri, där arbetet legat nere sedan i 
fjol och som nu i midten af januari upphäfdes, hvarefter arbetet 
åter sattes i gång den 2 februari. 

Under form af ett bolag, Kar l sk rona s tufver iakt iebolag, 
har en ny arbetsgifvarefaclcförening, konstituerat sig i Earlskrona 
den 18 mars. Bolaget har uppgjort en fast prislista och upprättar 
personliga kontrakt med fast städja med alla arbetare, som önska 
antagas. Arbetsvillkoren ha uppgjorts i samråd med tillkallade 
representanter för hamnarbetarne och af dem godkänts. All vinst 
utöfver 6 procent på det sammanskjutna rörelsekapitalet skall till
falla arbetarne. Hamnarbetarne äro här icke organiserade. 

De lokala arbetsgifvaréfackföreningarna i Karlskrona uppgå 
till 5, nämligen: målarnes, bagarnes, skomakarnes och skräddarnes 
mästareföreningar samt nyssnämnda Karlskrona stufveriaktiebolag. 
Inom stenhuggerifacket hafva sju af länets firmor bildadt en arbets
givareförening; tre af dem ha sitt hufvudkontor i Karlskrona och 
fyra i Karlshamn. Föreningens namn är »Granitindustriföreningen S. 
Den har sin verksamhet fördelad på tre särskilda grenar. Den 
första af dessa, som kallas »Sydsvenska granitindustriföreningen», 
är en produktionsförening och har som sådan att reglera de sam
manslutna firmornas produktion och aflöningsväsen. Den andra 
kallas »Sydkustens stenhuggeriägares försäljningssyndikat», hvars 
syfte framgår af namnet. Den tredje kallas »Försäkringsföreningen 
Allians» och är ett ömsesidighetsbolag för olycksfallsförsäkring af 
arbetarne. 

I början af januari bildades i Karlshamn en skomakarmästarnes 
fackförening. 

Antalet af arbetarefackföreningar i Karlskrona är 19. I Ronneby 
lära endast tre fackföreningar, bagarnes, murarnes och skomakarnes 
vara representerade i stadens arbetarkommun. I staden finns dock 
åtminstone en fjärde fackförening, skrädderiarbetarnes, bildad i maj 
1903. 

Arbetarnes aflöningsförhållanden i Karlskrona. 

1. Bageriarbetarne. 

Arbetst id: 66 timmar i veckan. 
Veckolön: minimilön för l:a klass arbetare (ansvarsarbetare) 20 kr.; för 2:a 

klass arbetare minimilön 17 kr. — allt utan afdrag för inträffande extra helgdagar. 
Inga arbetare, som ej tillhöra fackföreningen, få af mästarne användas. 
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2. Bleckslageriarbetarne. (Ej organiserade.) 

Arbe t s t id : 59 timmar i veckan. 
Veckolön: 18 kr. 

3. Bokbinderiarbetarne. 

Arbets t id : 60 timmar i veckan. 
Timlön: 33 V» öre. 

4. Byggnadssnickare och timmermän. 
Arbets t id : 60 timmar i veckan. 
Timlön: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ocli 37 öre i män af duglighet. 

5. Charkuteriarbetarne. 
Arbets t id : obestämd. 
Veckolön: 7, 10, 12 och 15 kr. jämte fri bostad och fri kost. 

6. Garfveriarbetarne. 

Arbets t id: 59\/a timmar i veckan. 
Timlön: 28 öre. 

7. Gjuteriarbetarne vid mekaniska verkstaden. 

Arbets t id : 60 timmar i veckan. 
Timlön: 33 öre och 35 öre. Förman 45 öre. 

8. Gjuteriarbetarne vid lamptillverkningen. 

Arbets t id : 59 timmar i veckan. 
Ackordsarbete. Veckoförtjänsten uppgår i genomsnitt till 26—30 kr. 

9. Grof- och fabriksarbetarne. 
Arbets t id : 60 timmar i veckan. 
Timlön: 23, 25 och 27 öre äro de mest gängse prisen. 

10. Hamnarbetarne. (Ej organiserade.) 
Arbets t id: sommartiden 60, vintertiden 57 timmar i veckan. 
Timlön: vid arbete för stufveribolaget 50 öre; för karlskronabor, som sta utom 

bolaget, 55 öre; för haverister 62 Va öre; för andra, som ej tillhöra samhället, 663/s öre. 
— Ackordsarbete betalas enligt särskild taxa, timlönen dock garanterad. 

Dessutom skall bolagets hela vinstöfverskott fördelas mellan arbetarne. (Se under 
Arb.-gifvarnes fackorganisationer) 

11 a. Kakelarbetarne: Formare. 
Arbets t id : 60 timmar i veckan. 
Endast ackordsarbete förekommer. ÅrsfBrtjänsten uppgår i genomsnitt till 

1,100—1,200 kronor. Ackordspriset utgör: för vanliga släta kakel 10 kr., släta hörn-
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kakel 18 kr., små tyska flata 8,60 kr., gravyrkakel IS kronor och gravyr-hörnkakel 
•21 kr., allt per 100 stycken. 

Inga arbetare, som ej tillhöra fackföreningen, få af mästarne använda». 

11 b. Kakelarbetarne: Glaserare. 

Arbets t id : 60 timmar i veckan. 
Veckolön: 20 kr. utan afdrag for inträffande extTa helgdagar. 
Inga arbetare, som ej tillhora fackföreningen, fä af mästarne användas. 

11 c. Kakelarbetarne: Sättäre. 

Arbe ts t id : 60 timmar i veckan. 
Ackordsarbete: grondpris fBr vanliga släta ugnar, randa 5 kakels 2 kr. och 

ia ta 3 'A kakel breda och 1 V« djupa 3 kr. pr skift med tillägg af 40 öre för hvarje 
.ytterligare tillkommande kakel i skiftet. 

Inga arbetare, som ej tillhöra fackföreningen, fä af mästarne användas. 

12. Maskinarbetarne vid mekanisk verkstad. 

Arbets t id : 60 timmar i veckan. 
Timlön: 30, 32, 35 och 40 öre allt efter daglighet. Förman 50 öre. 

13. Murarne. 

Arbets t id : 60 timmar i veckan. 
Timlön: 47 och 50 öre. 
Inga arbetare, som ej tillhöra fackföreningen, fä af mästarne användas. 

14. Måleriarbetarne. 

Arbets t id: 60 timmar i veckan »den tid dagsljuset tillåter». 
Timlön: 1/4 1904—1/4 1905 är mintmitimpenningen för fullgod arbetare under 

•60 år 45 öre, därefter 50 öre. 
Ackordsarbete förbjudet. — Arbetare, som ej tillhöra Sv. måleriarbetareförbandet, 

få ej användas af mästarne. 

15. Möbelsnickeriarbetarne. 

Arbets t id : 59 timmar i veckan. 
Timlön: 32 öre. 
Ackordsarbete förbjudet. 

16. Plåtslageriarbetarne. 

Arbets t id: 59 timmar i veckan. 
Timlön: vid arbete på verkstaden 40 och 45 öre, vid utearbete 50 öre. 

17. Sadelmakarne och tapetserarne. 

Arbets t id : 60 timmar i veckan. 
Timlön: 35—40 öre i mån af duglighet. 

12 
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18. Skomakeriarbetarne. 

Arbets t id : 66 timmar i veckan. 
Veckolön: för tillskärare 25 kr., för nåtlerska 12 kr. 
Ackordsarbete. Verkstäderna uppdelade i två klasser. Grrundpris: arbetslön för 

ridstöflar af vanligt läder l:a kl. 12 kr., 2:a klass 10,60 kr.; lackeradt läder l:a kl. 
17 kr., 2:a kl. 15 kr. — Herrskodon, af vanligt läder l:a kl. 4,50 kr., 2:a kl. 4 kr.; 
lackeradt läder l:a kl. 5,75 kr., 2:a kl. 5 kr. — Damskodon af vanligt skinn l:a kl. 
3,50 kr., 2:a kl. 3 kr.; lackeradt skinn l:a kl. 4,75 kr., 2:a kl. 4 kr. 

Fri verkstad eller 2 % förhöjning i arbetspriset. 

19. Skorstensfejeriarbetarne. 

Arbetstid: 15 april—15 okt. 57 timmar i veckan, 15 okt.—15 april 48 timmar i 
veckan. 

Veckolön: 3:e och 4:e året 12 kr., 5:e och 6:e året 15 kr., från och med 7:» 
året 18 kr. 

Dessutom fri bostad med vedbrand och lyse äfvensom badrum och handdukar. 

20. Skrädderiarbetarne. 

Arbets t id : 66 timmar i veckan. 
Veckolön: 22 kr. utan afdrag för inträffande extra helgdagar. 
Ackordspriser. Verkstäderna uppdelade i tre klasser. Grundpris: arbetslön för 

civil frack l:a kl. kr. 16,50-15,50, 2:a kl. kr. 14,50—13,75, 3:e kl. kr. 13—12,25. — 
Uniformsfrack l:a kl. 33 kr., 2:a kl. 28 kr., 3:e kl. 24 kr. — Bonjour l:a kl. kr. 
15—14, 2:a kl. kr. 13—12,25, 3:e kl. kr. 12,50—11,25. — Väst La kl. kr. 2 75, 2:a kl. 
kr. 2,50, 3:e kl. kr. 2. — Byxor l:a kl. kr. 3,50, 2:a kl. kr. 3, 3:e kl. kr. 2,50. 

Fri verkstad. 

Lönerörelser och ändrade arbetsaftal. 

Den 1 januari trädde ny lönetariff för tryckeriarbetarne i till-
lämpning, hvarigenom deras lönevillkor i allmänhet lära hafva höjts 
med ungefär 15 %. 

Den 14 januari medgaf en stenhuggerifirma på Sternö »en 
mindre» förhöjning i arbetspriset, samtidigt som den där förut på
gående strejken upphörde. 

En af de sista dagarna i januari undertecknade en annan 
stenhuggerifirma en ny och något förhöjd prislista för sina sten-
huggeriarbetare. Och samtidigt höjde en tredje stenhuggerifirma ar
betslönen för två stensorter med 20 och 10 öre per meter. 

Den 13 februari ingick underrättelse, att vid ett nyanlagdt 
stenhuggeri vid Ellaholm, där förut missnöje rådt bland arbe-
tarne öfver för låg betalning, aftal nu träffats mellan firman 
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och arbetarnes fackförening, att hädanefter Stärnöprislistau skalle 
tillämpas; — således äfven här en förhöjning. (Af de fyra nyss 
berörda firmorna är endast den första medlem af de blekingska sten 
huggeriägarnes omtalade arbetsgifvarefackförening.) 

Den 19 mars ingick underrättelse från Karlshamn, att därva-
rande skoarbetarefackförening till vederbörande mästareförening in
lämnat förslag till ny prislista. Underhandlingarna rörande denna 
prislista äro, då detta skrifves, ännu icke afslutade. 

I Karlskrona hafva under mars månad pågått lönerörelser inom 
ej mindre än 5 fack, nämligen bageri-, bleck- och plåtslageri-, kakel-
ugnssättare-, måleri och skomakerifacken. Endast en af dessa lönerörel
ser hann föras till slut till kvartalets utgång, nämligen måleriarbe-
tarnes. De viktigaste punkterna i den nya prislistan, som bland an
nat medförde ända till 25 % förhöjning i den sedan 1902 gällande 
timlönen för fullgod arbetare, finnas intagna i lönestatistiken här 
ofvan under n:r 14. Det nya arbetsaftalet löper från den 1 april. 

Att jämväl för hamnarbetarne här i staden en fast pristariff 
nu blifvit fastställd, är redan omtaladt, och äfven dessa arbetares 
nya lönevillkor återfinnas i lönestatistiken här ofvan (n:r 10). 

P. A. K 

Malmö. 

Arbetstillgången under kvartalet kan karakteriseras såsom god, om 
man gör undantag för de yrkeslärda arbetarne inom byggnadsfac
ket, för hvilka särskildt under januari och februari tillgången på 
arbete var mindre god. 

Några arbetsinställelser af större betydelse ha ej förekommit. 
Den största synes vara den arbetsinställelse, som den 2 februari 
inträffade hos en större skrädderifirma, och hvilken konflikt ännu 
(den 9 maj) ej är bilagd. 

Följande yrkesföreningar äro för närvarande anslutna till härva
rande a r b e t s g i v a r e f ö r e n i n g (Allmänna arbetsgifvareföreningen): 

Malmö byggmästareförening. Snickaremästareföreningen. 
Målaremästareföreningen. Bagaremästareföreningen. 
Skräddaremastareföremngen. Malmö bokbinderiidkareförening, 
Skomakaremästareföreningen. » bryggeri > 
Skorstensfejaremägtareföreningen. > garfveri > 
Smedsmästareföreningen. Sadelmakare- o. tapetseraremästareför:n. 

Fackföreningar, anslutna till Malmö arbetarekommun, äro föl
jande: 
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Handsksömmerskeförbundets afdelnlng. 
Korgmakareff. 
Skoarbetareförb. afd. n:r 2. 
Korkarbetareff. 
Loss- och. lastningarbetareff. 
Bageriarbetareförb. afd. 
Grof- o. fabriksarbetareförb. afd. 
Tunnbindareförb. afd. 
Spårvägsmannaförb. afd. 
Skeppstimmerman sff. 
Handakarbetames afd. 
Bryggeriarbetareförb. afd. 
Mäteriarbetareförb. 
Kakelugnsmakeriarbetareförb. afd. 
Järn- o. metallarbetareförb. afd. 
Förgyllare- o. glasmästeriarbetareförb. afd. 
Buntmakarnes fack- o. understödsförening. 
Läderarbetareförb. afd. 
Tobaksarbetareförb. afd. 
Färgeri- o. fabriksarbetaren". 
Skrädderiarbetareförb. afd. 
Möbelsnickareff. 
Skorgtensfejareförb. afd. 

Handskmakareförb. afd. 
Stenhuggeriarbetareförb. afd. 
Guld- o. silfverarbetareförb. afd. 
Träarbetareff. 
Mälareförb. afd. 
Bleck- o. pl&tslagareff. 
Murareförb. afd. 
Gjutareförb. afd. 
Typografiska föreningen. 
Fabriks träarbetareff. 
Kappsömmerskeff. 
Textilarbetareförb. afd. 
Sadelmakare- o. tapetserareff. 
Knsk- o. akeriarbetareff. 
Choklad- o. konfektyrarbetareff. 
Bokbinderiförbundets afd. 
Hattmakaren5. 
Svarfvareff. 
Tapetserareff. 
Kem. tekn-, kvarn- o. indnstriarbetareff. 
Kem. tekn. ff. 
Gipsarbetareff. 

J. L. 

Helsingborg. 

Inom byggnadsfacket har tillgången på arbete varit särdeles 
god på grand af den ovanligt lifliga byggnadsverksamheten. Till
gången på arbetskraft var inom murareyrket för knapp under mars 
månad, så att man måste taga mureriarbetare. från Köpenhamn. 
För närvarande torde minst ett femtiotal danska murare arbeta i 
Helsingborg. God var också arbetstillgången inom boktryckeri
yrket samt cigarr- och tobakstillverkningen; normal inom gummi
industrien, sockertillverkningen, jacquardväfveriet, superfosfat- och 
svafvelsyretillverkningen samt lossnings- och lastningsyrket. Knapp 
var däremot arbetstillgången inom den mekaniska verkstadsindu
strien, samt för grof arbetare under januari och delvis februari. 
För kvinnor var under kvartalet tillgången på arbete riklig. Till
gången på kvinnlig arbetskraft var däremot för knapp inom nästan 
alla arbetsområden. Efterfrågan äfven efter manliga arbetare så
som tjänare på landet öfversteg långt tillgången. Däremot fanns 
öfverflöd på manlig arbetskraft för mekaniska verkstadsindustrien 
samt lossnings- och lastningsyrket, riklig tillgång för gummiindus
trien, men brist på yrkesskickliga arbetare, såväl kvinnliga som 
manliga, inom väfveribranschen. För öfrigt var tillgången på ar-
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betskraft normal. Anmärkningsvärd torde vara den stora om
sättningen af arbetskraft vid sockerfabriken. Under mars månad 
1903 slutade 16 arbetare (10 män, 5 gossar och 1 kvinna), mot 34 
under mars 1904 (25 män, 6 gossar och 3 kvinnor). 

Arbetslönen har i allmänhet under kvartalet varit oförändrad. 
En del mureriarbetare hafva dock fått sin timlön höjd med 2 å 5 öre; 
mekaniska verkstadsarbetare däremot något lägre lön. 

öfvertidsarbete har förekommit inom superfosfatindustrien, på 
grund af den starka efterfrågan af gödningsämnen under våren, 
samt inom boktryckeriyrket. 

Åtskilliga lönerörelser ha förekommmit. Helsingborgs och om
nejds slakteri- och charkuteriarbetare, som under sistlidne november 
sammanslöto sig i en fackförening, hafva genom underhandling med 
arbetsgifvarne fått ett löneaftal till stånd, hvarigenom kost- och 
logissystemet afskaffats. Lönen är bestämd till 20 kr. i veckan för 
fullt kompetent arbetare med 4 års yrkesvana samt 23 kr. för en 
s. k. förste man. Arbetstiden är fastställd till 10 timmar per dag 
från och med den 1 april. 

Måleriarbetarne i Helsingborg ingiugo under våren till respektive 
arbetsgifvare med begäran om löneförhöjning från 42 till 47 öre i tim-
samt om vissa ändringar rörande lärlingsförhållandena. Så fordra
des, att högst tre lärlingar skulle sysselsättas hos hvarje mästare. 
Lärlingarnes löner skulle vara: första året 6, andra 8, tredje 10 
och fjärde 12 kr. per vecka. Arbetstiden har under flera år varit 
bestämd till 9 timmar. Mästarne ville icke gå in på de framställda 
fordringarna, hvadan arbetet nedlades den 2 april. Emellertid träffa
des den 22 april öfverenskommelse, hvarigenom lönen höjdes från 42 
till 47 öre i timmen; angående förhållandena i öfrigt gjordes efter
gifter å ömse sidor. 

Kullens afdelning af Svenska murareförbundet har som svar på 
sin framställda begäran om löneförhöjning godkänt det af Nord
västra Skånes byggmästareförening framlagda löneförslaget, hvilket 
i hufvudsak är detsamma, som öfverenskoms med Engelholmsafdel-
ningen vid slutet af fjolårets strejk. 

Byggnadsträarbetarne i Engelholm hafva begärt en löneförhöj
ning från 35 till 42 öre per timme. Genom underhandling mellan arbe-
tarnes kommitterade och byggmästareföreningen har aftal träffats 
om en timlön af 39 öre för innevarande år och 40 öre för nästa. 

Äfven mureriarbetsmännen i Engelholm hafva hos byggmästare
föreningen begärt höjning af lönen från 26 till 30 öre per timme. 
Ännu (den 8 maj) har någon uppgörelse icke kommit till stånd. 

Bageriarbetarne i föreningsbagerierna i Helsingborg uppsade 
under kvartalet gällande arbetsaftal; nytt sådant är träffadt att 
gälla från den 1 maj. 
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Följande arbetsgivareföreningar finnas i Helsingborg: 

Arbetarefackföreningarna äro: 

Halmstad. 

Målareyrket. 

Tillgången å arbete rät t klen. Ej öfvcr medelmåttan. Sämre än i slutet af 
förra året. Såsom vanligt under vintern förekom öfverflöd på arbetskraft. Arbets
tiden har under kvartalet utgjort cirka 7 t. Under somrarna 10 t. Samma löner 
per timme som förut. Arbetstillgången detta kvartal jämfördt med motsvarande tid 
i fjor ungefär samma. 
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Bleck- och plåtslageriyrket. 
Årbetstillgången under kvartalet i allmänhet klen. Åtskilligt sämre an under 

motsvarande tid 1903, som erbjöd en hel del arbetstillfällen på grund af julatonnens 
framfart. Öfverflöd på arbetskraft har förekommit, dock ej i så stor utsträckning. 
De under denna tid på året så ofta ankommande arbetslöse resande tyckas ha minskats 
i antal. Några löneförhöjningar eller lönesänkningar ha ej förekommit. Arbetstiden 
har varit ett par timmar kortare per dag än nnder sommarmånaderna. 

Byggnadssnickeriyrket. 

I allmänhet god tillgång på arbete. Hos somliga dock försämring mot föregå
ende kvartal. Evarken öfverflöd eller brist på arbetskraft har förekommit. Lönerna 
oförändrade, men arbetarne ha uppsagt prislistan till d. 1 april och begära 40 öre per 
-timme. Någon öfverenskommelse har dock ännu ej blifvit träffad med anledning 
hätaf. Såsom vanligt under vintern har den dagliga arbetstiden varit kortare in 
under somrarna (8 t. i st. f. 10) dels på grund af minskad tillgång & arbete och dels 
på grund af den korta dagen. Under kvartalet har Halmstads kvarnbyggnads- och 
träförädlingsfabrik, hvarest arbetet nnder en god tid till följd af fallissement nästan 
helt och hållet legat nere, upptagit sin verksamhet, sedan ett nytt bolag öfvertagit 
densamma. 

Smidesyrket. 
Tillgången å arbete medelmåttig. Hvarken förbättring eller försämring. Intet 

-öfverflöd, men ej heller någon brist på arbetskraft. Äfven inom detta yrke har man gjort 
den erfarenheten, att antalet tillresande arbetssökande på senare tiden betydligt minskats. 
Lönerna samma som fornt. Hvarken öfvertidsarbete ej heller förkortning af arbets
tiden har förekommit. Ungefär lika med motsvarande tid i fjol. 

Möbelsnickeriyrket. 
Tillgången å arbete växlande. Somliga ha haft mycket god tillgång, andra ringa. 

Öfverflöd på arbetskraft har ej rådt. Några arbetare ha kommit från andra plat
ser och fått anställning hos de mästare, som haft mest beställningar. Lönerna 
oförändrade. Arbetstiden 10 t. på de verkstäder, där rikligt med arbete funnits, på 
•de andra omkring 8 t. 

Tapetseraryrket. 

Tillgången å arbete rätt klen. Sämre än nnder det sista kvartalet i fjol. Några 
beställningar hafva dock förekommit. För öfrigt hafva arbetarne sysselsatts med 
Jagerarbete. I slutet af kvartalet bättre med beställningar. Öfverflöd på arbetskraft 
har förekommit. Minst ett hälft dussin kringvandrande ha begärt arbete, mest i 
februari. Lönerna oförändrade. Få grund af minskad tillgång å arbete har arbets
tiden utgjort endast 8 t. i st. i. 10 eljest. 

Bokbinderiyrket. 

Årbetstillgången i allmänhet god. Somliga bokbindare hafva haft ovanligt mycket 
arbete. Något öfverflöd på arbetskraft har ej förekommit. Endast 4 a, 5 kring
vandrande ha under kvartalet sökt arbete. Lönerna samma som förut. Hos de 
mästare, som haft mest att göra, har öfvertidsarbete af i genomsnitt 10 t. per vecka 
•och person förekommit. På grund af dödsfall har ett bokbinderi nedlagts. Ett nytt 
har uppstått. 
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Skeppsbyggeriyrket. 

"Vid det enda skeppsvarf, som finnes ä platsen, hafva underhandlingar pågått 
mellan arbetsgivaren och de anställda arbetarne, hvilka tillhöra träarbetareförbundet» 
afdelaing n:r 70, angående nytt arbetsaftal från och med den första april. Fnll enig
het har ock blifvit uppnådd, därvid arbetstiden bestämts till 59 t. hvarje vecka och 
timlönen till 40—37 öre samt undantagsvis ned till 82 öre med förhöjning af 25 % 
för de första 2 timmarna efter ordinarie arbetstidens slut samt med 50 % för helg
dags- och nattarbete, hvilken aflöning utbetalas hvarje helgfri fredagskväll. Arbe
tarne, som olycksfallförsäkras enligt lag- med ersättning af 1 kr. från och med första 
dagen, hålla sig tills vidare såsom hittills med egna verktyg. Arbetsaftalet gäller till 
den 1 juni 1905 och förnyas för ett år i sänder, såvida det icke uppsäges senast 2" 
månader före utlöpningsdagen. Arbetarne hafva under kvartalet utgjort 20—25 st. 

Gjuterierna. 

Arbetstillgången under kvartalet god. Ingående beställningar hafva dock under 
mars, åtminstone vid det ena af de båda gjuterierna, varit i aftagande. Jämn till
gång å arbetskraft har hela tiden rådt i motsats till förra kvartalet, då det var svårt 
att få så mycket folk, som behöfdes. Lönerna samma som förut, likaså arbetstiden,. 
eller 10 t. Omkring 10 arbetare vid det äldsta gjnteriet hafva i mars månad arbetat 
12 t. dagligen. Arbetstillgången detta kvartal jämnare än under första kvartalet 
1908. Då utgjorde arbetstiden under hela kvartalet endast 7 t. dagligen. 

Hatt- och filtfabrikationen. 

Tillgången å arbete under kvartalet god liksom under sista kvartalet föregående 
år. Säsongarbete. Sommarmånaderna sämst. Hvarken öfverflöd eller brist på arbets
kraft har förekommit under kvartalet, ej heller några löneändringar. Arbetstiden har 
alltifrån oktober utgjort 10 t. 

Hamn- och stufveriarbetarne. 

Tillgången å arbete under kvartalet god. Hamnen hela tiden öppen. Ungefär 
samma arbetstillgång som före jul. Brist på arbetskraft har i allmänhet ej förekom
mit. Somliga veckor har det visserligen ej varit nog arbetare, men så har det under 
andra varit några öfver. Lönerna samma som förut. Öfvertidsarbete har någon gång. 
förekommit, men ej i samma utsträckning som under andra tider af året. Ställningen 
ungefär lika med första kvartalets i fjol. 

Transportarbetarne. 

Tillgången å arbete klen under januari, men god under februari och mars. Öfver
flöd på arbetskraft har i synnerhet i början af kvartalet förekommit, beroende på att 
Halmstads trävarubolag upphörde med en del af sin rörelse den 1 januari, då en 
hel del arbetare blefvo lediga. Det dröjde en tid, innan dessa flngo nya platser. Lö
nerna per timme oförändrade. Arbetstiden 8 timmar under januari och februari, 10 t. 
under mars. 

Cementgjuteriindustrien. 

Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal. Flera arbetssökande än 
som kunnat' mottagas ha anmält sig. Lönerna desamma. En handtlangare har dock 
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erhållit förhöjning från 25-27 öre I t . ocl» två från 20 till 22 öre. Intet öfverttd». 
arbete, ej heller förkortning i arbetstiden. Tillgången p& arbete ungefär lika med 
första kvartalet i fjol. 

Stenhuggeriindustrien. 

Tillgången å arbete medelmåttig för gatsten men god för byggnadssten. I slutet 
af kvartalet inträdde förbättring, beroende på att stensättnlngarna och byggnadsarbe
tena då började, liksom också utskeppningarna. Öfverflöd på arbetskraft har rådt till 
följd af de tryckta konjunkturer, som i allmänhet rådt inom stenindustrien. Lönerna 
oförändrade efter fjolårets reducering. Arbetstiden under vintern 8 t. Under kvarta
let har man börjat hugga gatsten med maskin. 

Murareyrket. 

Tillgången å arbete god. Nytt läroverkshus påbörjadt, och inom den närmaste 
tiden kommer uppförandet af byggnader för Hallands regemente att tsga sin böljan. 
Under kvartalet har ny öfverenskommelse blifvit träffad mellan byggmästareföreningea 
och murareförbundets afdelning. Denna innehåller följande bestämmelser: Arbetstiden 
skall utgöra 10 t. per dag under sommarmånaderna, räknadt från kl 6 f. m. till kl. 
6 e. m. med 2 timmars måltidsrast. Aflöningen ntgår med 45 öre per t. för fullgod 
murare, öfvertidsarbete från kl. 6—9 e. m. betalas med 25 % förhöjning samt från 
kl. 9 e. m. till 6 f. m. (nattarbete) äfvensom sön- och helgdagsarbete med 50 % för
höjning. 

Förutom den ersättning, som stadgas i lagen af den 15 juli 1901, ansvarar bygg
mästare för en sjukhjiilp af 1 kr. om dagen från och med fjärde dagen efter läkare» 
anlitande, intill dess den lagliga ersättningen inträder; detta dock endast för olycks
fall i arbetet. Å hvarje större samt aflägsnare byggnadsplats tillhandahåller bygg
mästare en samaritlåda med tillbehör; vidare upplåter han (såvida utrymmet det till
låter) en tät, med fönster försedd lokal för att användas uteslutande af arbetarne på 
arbetsplatsen för förvaring af mat, kläder och verktyg samt afsedd att vistas i vinter
tid och då ogynnsam väderlek inträffar. Lokalens golfyta skall ligga cirka 100 mm. 
öfver marken. Lokalen skall under vintern uppvärmas i den mån det ske kan. — 
Öfvertidsprocenten för arbete å landsbygden skall hädanefter blifva lika med samma 
procent för arbete i staden.. Öfverenskommelsen, som gäller från den 1 april i år och 
till 1 april 1906 med 3 månaders ömsesidig uppsägning, innehåller vidare, att murare, 
bosatta å platsen, i första rummet skola ifrågakomma vid arbete. 

Textilindustrien. 

För närvarande äro cirka 600 arbetare anställda, af hvilka omkring 2/» &ro 
kvinnor. — Tillgången å arbete under januari och februari mindre god, under mars 
något bättre. Gentemot förhållandena under föregående kvartal ha de två första 
månaderna under året företett försämring. Orsaken: höga ullpriser, dålig köplust hos 
kunderna. Öfverflöd på arbetskraft har rådt under hela kvartalet. Lönerna desamma 
som förut. Intet öfvertidsarbete, ej heller förkortning af arbetstiden. 

Skrädderiyrket. 

Tillgången å arbete medelmåttig. Hos somliga mästare god, hos andra sämre. 
Som vanligt mindre arbete än före jul. Under februari kommo många vandrande ge
säller. Öfvertidsarbete har ej förekommit i nämnvärd grad, sådant mest under sä
songerna. Ny prislista har under kvartalet blifvit godkänd af båda parterna. 
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Skomakareyrket. 

Tillgängen å arbete nnder januari och februari någorlunda jämn, under mar» 
god, livadan sålunda med sistnämnda månad förbättring inträdt. Hvarken öfverflöd 
eller brist på arbetskraft. Lönerna desamma. Ingen fastslagen arbetstid. Mest ackords
arbete. 

Typografyrket. 

Tillgången å arbete god, om ock ej i samma grad som under slutet af föregående 
ivartal. Intet öfverflöd på arbetskraft, ej heller brist. — För typografer, tillhörande 
typografförbundet, utgick lönen till 1 januari 1904 med 20 kr. per vecka + 5 %. Ar
betstiden beräknades då under större delen af året till 10 t. per dygn. Efter sagda 
•dag ökadeB lönen med ytterligare 5 % eller inalles till 20 kr. + 10 #, under det 
arbetstiden samtidigt sattes till 9 timmar. För lärlingarne ökades lönen vid samma 
tillfälle med 21/2 %. 

Vid ett tidningstryckeri, hvars arbetare ej tillhöra typografförbundet, förekom 
ej någon motsvarande höjning. Enligt öfverenskommelse där erhålla de yngre bland 
arbetarne 50 öres förhöjning i veckan hvarje kvartal, till dess maximilönen uppnåtts. 

Något öfverarbete har förekommit. Ställningen ungefär lika med första kvar
talet 1903. 

Bagerierna. 

Tillgången å arbete som vanligt. Dock har spisbrödsbakningen vid ett af de 
största bagerierna legat nere en god del af kvartalet, hvarigenom personalen vid 
denna afdelning (4 kvinnliga och 1 manlig) under tiden varit ledig. Ett af bageri
erna har under kvartalet upphört. Lönerna desamma, arbetstiden likaså. 

Under kvartalet har bildats en arbetsgivareförening, nämligen 
»Halmstads skrädderiidkareförening». Tolf medlemmar ingingo ge
nast i densamma. 

Bleck- och plåtslagareföreningen har anslutit sig direkt till Cen
trala arbetsgivareförbundet. Inom skrädderiidkareföreningen samt 
murbyggmästareföreningen har man uttalat sig för anslutning till 
samma förbund genom respektive allmänna yrkesföreningar. 

Utom förut nämnda arbetsgifvareföreningar finnes i Halmstad 
äfven en barber- och frisörförening. 

Arbetarne inom slakteri- och charkuteriyrket ha bildat en fack
förening, och inom Svenska grof- och fabriksarbetareförbundet har 
en gemensam afdelning bildats för mureriarbetsmannafackföreningen, 
kvarn arbetarne och cementarbetarne. 

K. V. P. 

Göteborg . 

Ställningen å arbetsmarknaden har inom de flesta områden 
varit god, och som ett allmänt omdöme om arbetsförhållandena kan 
sägas, a t t de vari t bättre än under motsvarande tid året förut. 
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Några afsevärda förändringar hafva icke egt rum på arbetsmark
naden, utan torde såväl arbetstid som arbetslöner hafva varit de
samma inom alla yrken, som under föregående kvartal. 

En del säsongarbetare hafva visserligen helt eller delvis varit 
utan arbete inom eget yrke; detta är ju dock ett alltid återkom
mande förhållande, och få dessa arbetare då söka sysselsättning inom 
andra fack, hvilket nog under det gångna kvartalet varit lättare 
Än eljest, enär arbetstillgången inom en del andra yrken varit sär
deles god, och mot slutet af kvartalet har tillgången på arbete inom 
flera yrken betydligt öfverstigit efterfrågan. Särskildt hafva landt-
brukarne i omnejden och husmödrarna i staden klagat öfver brist 
på arbetskraft, och har den här befintliga arbetsförmedlingsanstalten 
«ndast kunnat besätta en ringa del af alla de platser till jordbruket 
och hushållen, som ställts till dess förfogande. 

Det är, sedan en följd af år, en känd sak, att ynglingar och 
flickor, så snart de nått konfirmations- eller beväringsåldern, söka 
sysselsättning i städerna, större industricentra o. d., såvida de icke, 
hvilket i stor utsträckning eger rum, emigrera till Amerika. 

Någon större arbetslöshet, förutom bland brädgårdsarbetarne, 
har icke förekommit. 

Lönerörelser hafva planerats inom ett 15-tal fack, och inom en del 
af dessa har samtidigt framställning gjorts till arbetsgifvarne om 
förbättrade arbetsvillkor och andra reformer. 

Ingen lönerörelse har dock under detta kvartal kunnat afgöras, 
•om man frånser en mindre sådan hos en brädgårdsfirma. 

Någon klagan öfver ogynsamma konjunkturer har icke försports, 
med undantag för sjöfarten, som under det gångna kvartalet varit 
synnerligen dålig. Den har på många håll bringat betydliga för
luster, och för närvarande äro de frakter, som finnas att få, så låga, 
att man i bästa fall knappast kan få inkomsterna att täcka ut
gifterna. 

Någon bättring i fraktmarknaden lär ej heller inom den när
maste tiden kunna påräknas. 

Å de mekaniska verkstäderna och skeppsvarfven har däremot 
rådt en liflig verksamhet. Delvis beror detta på de årligen åter
kommande vårutrustningarna för kanal- och östersjötraderna, men 
hafva redarne dessutom begagnat, sig af den dåliga fraktmarknaden 
för att nu reparera och göra sina båtar klara till kommande bättre 
tider. 

Genom företagna specialundersökningar hafva mera detaljerade 
uppgifter öfver ställningen på arbetsmarknaden inhämtats från 37 
fackföreningar och återfinnas resultaten i följande redogörelse för: 
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Arbets- och löneförhållanden inom olika yrkesgrenar Januari—Mars år 1904. 

Renhållningsarbetare: 

A r b e t s t i d e n är omöjlig att bestämma, beroende på förhållandena, dock ej mindre 
än 70 timmar i veckan. 

V e c k o f ö r t j ä n s t e n är kr. 16,50 första året. 
> » » 19,50 andra » 
» i » 21,00 tredje » 

I facket sysselsättas i Göteborg med omnejd 230 arbetare, hvaraf inga äro organi
serade. 

Pitpropsarbetare: 

A r b e t s t i d : 58 timmaT per vecka. 
V e c k o f ö r t j ä n s t för vuxen arbetare i genomsnitt kr. 20,31. 

> > minderåriga » » 12,00. 
I facket sysselsättas Tid alla arbetsställen i Göteborg med omnejd c:a 415 arbetare 

och 10 minderåriga; 237 arbetare äTO organiserade. 
Högsta antalet arbetslösa var nnder kvartalets månader: januari 20, februari 160, 

mars 178. 

Bryggeriarbetare: 

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 vuxen ordinarie arbetare kr. 18,00. 

> » ' » extra > > 15,60. 
» » minderårig > • 7 å 8 . 
» > vuxen ordin, kvinnl. > » 10,80. 
• » extra » » » 9,ö0. 

I facket sysselsättas cirka 600 mani. och 200 kvinnl. arbetare, hvaraf 225 mani. 
och 80 kvinnl. äro organiserade. 

Högsta antal arbetslösa under månaderna var i januari 10, februari 15, mars 8. 
Öfvertidsarbete' har förekommit i mindre utsträckning, men kan uppgift ej er

hållas för huru lång tid eller för huru många arbetare. 
Arbetarae åtnjuta fri läkarevård, fri medicin för familjen. Olycksfallförsäkrade, 

manliga arbetare för 1,500, kvinnliga för 1,000 kronor. 
Vid 5 af stadens mindre bryggerier, hvilka icke underskrifvit fackföreningens 

prislista, är arbetstiden 11 timmar per dag. 
Veckoförtjänsten 12 ä 17 kronor. 

Grästensarbetare: 
O r d i n a r i e a r b e t s t i d : 60 timmar i veckan, dock har densamma växlat från 

45 till 60 timmar beroende pä dagarnas längd, samt är under den mörkare tiden 7 Vs 
timmar och ökar sig efter hand till högst 10 timmars arbetstid. 

V e c k o f ö r t j ä n s t e n är mycket beroende af väderleksförhållanden och åtskilliga 
andra hinder, som kunna tillkomma, och aflönas arbetarne efter 38—40 öre per timme. 

I facket sysselsättas cirka 150 arbetare, hvilka alla äro organiserade. 
Högsta antalet arbetslösa var under januari 25, februari 30, mars 40. 
Gråstensarbctarnes fackförening har inköpt egna verktyg och åtager sig arbeten 

direkt af arbetsgifvarne; medlemniarne dela det öfverskott, som möjligen uppkommer. 



ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 169 

Kakelugnsmakeriarbetare: 
Arbe ts t id : 60 timmar i veckan, dock mindre under den mörka årstiden. 
Veckofört jänsten är i genomsnitt 20 kronor. 

> för lärlingar i genomsnitt 7 kr. 
I facket sysselsättas 85 manliga arbetare och 10 lärlingar; alla äro organiserade. 
Allt arbete utföres på ackord. 
HögBta antalet arbetslösa var under januari 28, februari 15, mars 35. 

Charkuteriarbetare: 
Arbets t id : 70—80 timmar i veckan. 
Veckoförtjänsten varierar mellan 8 och 16 kronor, förutom mat under arbets

dagarna. 
Veckoförtjänsten för springpojkar varierar mellan 4 och 5 kronor, förutom mat 

under arbetsdagarna. 
I facket sysselsättas, i Göteborg med omnejd, cirka 85 manliga arbetare, hvaraf 

cirka 50 äro organiserade. 
Högsta antalet arbetslösa var under januari 5 man, februari 3 man, mars 3 man. 
Öfvertidsarbete förekommer på de flesta ställen utan särskild öfvertidsbetalning. 
På en del ställen erhålles mat och logi samt en månadslön varierande mellan 

15 och 30 kronor. 
På ett par ställen är veckolönen för förste man öfver 20 kronor jämte mat under 

arbetsdagarna. 

Sandlossare: 
Arbets t iden, per vecka under den ljusare årstiden, är för de organiserade ar

betarne 66 timmar och för dé icke organiserade 60 timmar. 
Under vintern är arbetstiden obestämd. 
Under detta kvartal haT medelförtjänsten för de organiserade arbetarne varit i 

genomsnitt 5,95 kr. per vecka; för de icke organiserade har den nog varit något 
mindre. 

Under sommartiden sysselsättas ungefär ett hnndratal arbetare, hvaraf 12 äro 
organiserade. 

Under vintertiden råder nästan total arbetsbrist, beroende därpå att arbetet då 
hindras på grand af köld och ia. 

Alla de organiserade arbeta för Göteborgs Murbruks och Sandcements A.-B. 
Nästan alla de icke organiserade arbetarne arbeta för Göteborgs stad. 

Stufveriarbetare: 
Arbets t id : 60 timmar i veckan (högst sällan har någon full vecka). 
Arbetarne betalas efter timpenning och erhålla 40 öre i timman från 7 f. m.— 

6 e. ni. 
I facket sysselsättas cirka 1,000 arbetare, hvaraf 810 äro organiserade. 
Arbetslöshet har varit rådande, under januari 15 dagar per medlem, februari 11 

dagar per medlem och mars 11 dagar per medlem. 
Öfvertidsarbete förekommer ofta. 

Möbelsnickeriarbetare: 
Arbetst id: 5!) timmar per vecka. 
Veckoförtjänst: kr. 20,65. 

> för minderåriga 5. 6, 7, 8. 9 a 12 kronor. 
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I facket sysselsättas cirka 160 manliga arbetare och 14 minderåriga (under 18 år). 
Af dessa arbetare äro 112 organiserade. 
Ofvertidsarbete har förekommit för 5 arbetare med tillsammans 112 timmar» 

öfvertid. 
I facket finnas minst ett femtiotal själfföTsörjaTe, som försörja sig med enklare 

möbeltillverkning och hvilka knappast knnna räknas såsom yrkesntöfvare, hvarföre de 
ej äro upptagna i denna rapport. 

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 kan förtjänas 

ytterligare cirka 38 JS. 
I facket sysselsättas cirka 500 arbetare, hvaraf cirka 200 äro organiserade. 
Arbetstillgången har under kvartalet varit god. 
Begäran om löneförhöjning åt de lägst aflönade är inlämnad och kommer resul

tatet häraf att visa sig i nästa rapport. 
Statsbanornas maskinarbetareförening ingick i Svenska Järnvägsmannaförbundets 

afdelning 23 den 17 juni 1903. 

Kolbärare: 
A r b e t s t i d : 66 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t : 18 kronor. 
I facket sysselsättas 185 arbetare, alla organiserade. 
Arbetsbrist har ej förekommit, ej heller ofvertidsarbete. 

Tegellossare: 
A r b e t s t i d : obestämd. 
I facket sysselsättas 17 arbetare, alla organiserade. 
Under kvartalet har rådt total arbetslöshet. 

Gjuteriarbetare: 

A r b e t s t i d e n varierar mellan 56 V» o c b 60 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t i genomsnitt kr. 18,00 för vnxen arbetare. 

3 » „ » 8,00 > minderårig arbetare. 
I facket sysselsättas 170 arbetare, däraf 30 minderåriga; af arbetarne äro 150 

organiserade. 
Högsta antalet arbetslösa var under kvartalets månader: januari 0, februari 0, 

mars 7. 

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 från 15—18,60 kronor för manliga arbetare. 

> » 9—11,28 > » kvinnliga » 
Vid margarinfabriken i Göteborg sysselsättas 112 arbetare, hvaraf 92 äro manliga 

och '20 kvinnliga. 
Alla såväl manliga som kvinnliga äro organiserade. 
Alla arbetarne äro olycksfallsförsäkrade samt åtnjuta fri läkarevård och medicin. 
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Urmakeriarbetare: 
A r b e t s t i d e n varierar mellan 60 och 66 timmar i veckan. 
Vecko för t j ä n s t e n är i genomsnitt 20 kronor. 

» för minderåriga 5 > 
I facket sysselsättas 31 manliga, 1 kvinnlig samt 5 minderåriga, af dessa arbetare 

äro 25 manliga organiserade. 
Öfvertidsarbete förekommer. 
Lärlingsutbildning i egentlig mening existerar ej. 

Mureriarbetare: 
A r b e t s t i d : 48 timmar per vecka. 
V e c k o f ö r t j ä n s t för vuxen manlig arbetare kr. 21,60. 

> > lärlingar » 14,40. 
I facket sysselsättas cirka 600 manliga arbetare, däraf cirka 15 lärlingar; af 

dessa arbetare äro cirka 480 organiserade. 
Högsta antalet arbetslösa var under januari 200, februari 300, mars 150. 
Arbetarne ha uppsagt gällande aftal, hvilket utlöper den 1 april. 
Arbetarne begära 5 öre mera per timme samt reglering inom facket. 

Bokbinderiarbetare: 
A r b e t s t i d : 57 timmar per vecka. 
V e c k o f ö r t j ä n s t för utlärd mani. arbetare varierar från kr. 22—25. 

> > k v i n n l . » » » » 12—14. 

> > minderåriga » > > 4—10. 
I facket sysselsättas cirka 275 arbetare, 

däraf manliga cirka 100. 
» kvinnliga » 130. 
> minderåriga > 45. 

Af dessa arbetare äro 70 manliga och 43 kvinnliga organiserade. 

Läderarbetare: 
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—22 kronor. 
Kvinnliga arbetare användas ej. 
I Göteborg med omnejd sysselsättas 58 arbetare, hvaraf 29 äro organiserade. 
Arbetslöshet har ej förekommit. 
Öfvertidsarbete har förekommit vid Lundby, men därifrån saknas för närvarande 

uppgift. 
Lönerörelse har ej förekommit. 
Uppgifter hafva ingått från Vettersholm, Lundby och Flöda. 
Vid Vettersholm arbeta 29 man. 

> L u n d b y > 22 > 

> Flöda » 7 » 

Tobaksarbetare: 
A r b e t s t i d e n är 51 V«—55 2 timmar i veckan. 
Arbetstiden har ökats å ett par fabriker, hvilka förut arbetade med förkortad 

arbetstid; orsaken härtill är förändrade konjunkturförhållanden. 
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För 10 arbetare är arbetstiden (å en fabrik) 41 V» timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n för manliga arbetare är från 9—25 kronor. 

> » kvinnliga » > J 5—21 > 
> « minderåriga > > > 4—9 > 

A de fabriker, där arbetstiden (den förkortade) har ökats, har vcckoförtjansten 
blifvit större. 

I facket sysselsättas 397 arbetare, hvaraf 72 manliga och 290 kvinnliga samt 35 
minderåriga (nnder 18 år). 

Af dessa arbetare äro 38 manliga och 144 kvinnliga organiserade. — Arbetsbrist, 
öfvertidsarbete eller lönerörelse har ej förekommit. 

Måleriarbetare: 

A r b e t s t i d : 48 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n är för närvarande 19,20 kronor. 
Under januari arbetades endast 36 timmar i veckan a 40 öre per timme. 
Arbetstiden är under vintermånaderna beroende på dagens längd, och arbetarne 

betalas efter 40 öre per timme. 
Vid alla arbetsställen i Göteborg med omnejd sysselsättas cirka 550 arbetare, 

hvaraf cirka 450 äro organiserade. 
Högsta antal arbetslösa under kvartalets månader: januari cirka 300, februari 

250, mars cirka 150. 
Lönerörelse pågår, och önska arbetarne l ö n e f ö r h ö j n i n g samt nytt arbetsaftal. 

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 : för vuxen arbetare 20—30 kronor. 

> > springpojkar 3—6 > 
I facket sysselsättas 108 vuxna arbetare och 5 under 18 år. 
Af arbetarne äro 71 organiserade; 36 tillhöra Svenska Träarbetareförbundet och 

35 Svenska arbetareförbundet. 
Arbetslöshet eller öfvertidsarbete har ej förekommit. 
Arbetsförtjänsten är mycket olika, ty öfverallt arbetas på ackord, blott vid sär

skilda fall betalas per timme och då alltid efter arbetarens duglighet. 

Skofabriksarbetare: 

A r b e t s t i d : 56 V» timmar per vecka. 
V e c k o f ö r t j ä n s t i genomsnitt för vuxen manlig arbetare 18 kr. 

> > > > » kvinnlig > 10 > 
» för minderåriga från 4—10 kr. 

I facket sysselsättas i hela Göteborg 367 arbetare, däraf 217 manliga. 100 
kvinnliga samt 50 minderåriga. 

Af dessa arbetare äro 185 organiserade, hvaraf 130 manliga och 55 kvinnliga. 
Arbetslöshet, öfvertidsarbete, lönerörelser eller dylikt har ej förekommit. 

Bleck- och Plåtslageriarbetare: 

A r b e t s t i d : 46 timmar per vecka. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n varierar från 13,80 till 20,70 kr. för vuxen arbetare, 

i » > 4,00 > 10,00 i » minderåriga. 
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I facket sysselsättas cirka 125 arbetare, däraf cirka 20 minderåriga. 
Af arbetarne äro 96 organiserade. 
Högsta antalet arbetslösa var under januari 12, februari 16, mars 17, samtliga 

organiserade. 

Skrädderiarbetare: 
Arbets t id : 60 timmar per vecka. 
I facket sysselsättas cirka 500 arbetare, däraf cirka 300 manliga och cirka 200 

kvinnliga. 
Af dessa äro 200 manliga och 25 kvinnliga organiserade. 
Ett aftal angående förlagsarbete trädde i kraft den 1 januari, hvilket aftal äfven 

upptar kvinnliga arbetares veckolön. 
Endast ett fåtal arbetare äro anställda med fast veckolön, och varierar då denna 

mellan 20 och 23 kronor per vecka för manliga arbetare och 6 till 12 kronor för 
kvinnliga arbetare. 

Största delen af arbetet betalas per styck, och då yrket är säsongyrke, råder 
ganska stor arbetslöshet under årets l:a kvartal. 

Salt- och Sodaarbetare: 
Arbets t id: 60 timmar per vecka. 
Veckoförtjänst: 18 kronor. 
I facket sysselsättas 26 manliga arbetare, hvilka alla äro organiserade. 
Öfvertidsarbete förekommer med 10 timmar per vecka och man för 11 arbetare 

(nämligen hvarje söndag). 

Stenhuggeriarbetare: 
Arbetst id: 60 timmar i veckan. 
Veckoförtjänst i genomsnitt 18 kr. 
I facket sysselsättas cirka 48 arbetare, hvaraf 32 äro organiserade. 

Järn- och metallarbetare: 
Arbetst id: 60 timmar i veckan. 
Veckoförtjänst: (i genomsnitt) för manliga arbetare 17 kr. 

> (> > ) > kvinnliga > 10 > 
Löneförhöjning eller -sänkning har ej förekommit. 
I facket sysselsättas cirka 3,500 arbetare, hvaraf cirka 3,300 äro manliga och 200 

kvinnliga. 
Af dessa arbetare äro 915 organiserade, hvaraf 908 äro manliga och 7 kvinnliga. 
Högsta antalet arbetslösa var under januari 34, februari 22, mars 15. 
Öfvertidsarbete har förekommit, men kan ej uppgifvas för huru lång tid eller 

för huru mänga arbetare. 
Någon lönerörelse har ej förekommit. 

Vagnmakeriarbetare: 
Arbets t id : 60 timmar i veckan. 
Veckoförtjänst i genomsnitt 18 kr. 

> för minderåriga 5'60 kr. 
I facket sysselsättas 17 arbetare, däraf 2 st. minderåriga. Af dessa äro 9 or

ganiserade. 
13 
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Arbetslöshet eller öfvertidsarbete har ej förekommit. 
Lönerörelse har förekommit, och åsyftade denna att få till stånd ett fast aftal om 

minimilön. 

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 e n för manliga arbetare varierar mellan 20 och 30 kr. 
I facket sysselsättas (i Göteborg med omnejd) 34 manliga arbetare, hvaraf 30 

äro organiserade. 
Orsaken till att veckoförtjänsten är så varierande är att arbetarne erhålla vissa 

procent af tillverkningen. 

Modellsnickare: 
A r b e t s t i d e n varierar mellan 57 och 60 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n varierar mellan 15 och 20 kr. 
I facket sysselsättas cirka 50 arbetare, hvaraf 34 äro organiserade. 
Högsta antalet arbetslösa var under januari 0, februari 5, mars 2. 
Öfvertidsarbete har ej förekommit. 
Lönerörelse har förekommit och fortfar. 

Skoarbetare: 
A r b e t s t i d e n är 78 timmar i veckan; och har ej någon förändring häri skett 

under kvartalet. 
Någon bestämd uppgift om veckoförtjänst kan ej erhållas förrän i september. 
I facket sysselsättas cirka 200 manliga arbetare, hvaraf cirka 100 äro organiserade. 
Arbetstillgången god. 
Lönerörelse har ej förekommit. 

Textilarbetare: 
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 i genomsnitt för manliga arbetare 16 kronor. 

» > > » kvinnliga > 9 » 
> » » i minderåriga > 7 > 

Öfvertidsarbete har förekommit, med en half timme per dag, i kardsalen för 25 
personer, däraf 7 manliga och 18 kvinnliga. 

Åkeriarbetare: 
A r b e t s t i d : 72 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t i genomsnitt 16 kr. 
I facket sysselsättas cirka 40 arbetare, alla organiserade. 
Högsta antalet arbetslösa var under januari 10, februari 8, mars 12. 
Öfvertidsarbete har förekommit, men på grund af att öfvertid ibland betalts, ibland 

ej, kan förtjänsten därå ej uppgifvas. 
Denna rapport gäller endast för de arbetare, hvilka tillhöra västra åkeriarbetarnes 

fackförening. 
Bland de enskilda åkarnes arbetare är såväl arbetstid som veckoförtjänst den

samma. 
I facket sysselsättas cirka 150 arbetare, hvaraf cirka 115 äro organiserade. 
Arbetslöshet liar ej förekommit. 
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Öfvertidsarbete förekommer ofta, mes då arbetarne ej erhållit någon övertids
betalning, pågår lönerörelse, och fordra arbetarne förhöjning af lön, samt extra betal
ning för öfvertid. 

Sågverks- och brädgårdsarbetare: 

Arbets t id: 55 timmar i veckan. 
Veckoförtjänsten kan ej bestämdt uppgifvas, men varierar för vuxna arbetare 

mellan 15 ä 16 kr. samt för minderåriga mellan 7 och 12 kr. 
I facket sysselsättas cirka 225 arbetare, hvaraf cirka 25 äro minderåriga och 90 

organiserade. 
Högsta antalet arbetslösa var under januari 150, februari 110, mars 160. 
Öfvertidsarbete har förekommit för ett 40-tal arbetare från och med den 17 

februari t. o. m. den 26 samma månad. 
Lönerörelse har ej förekommit. 

Sågverks- och hyfleriarbetare: 

Arbetst id: 60 timmar i veckan. 
Veckoförtjänsten för vuxna arbetare varierar mellan 12—18 kr. 

> > minderåriga » > 6— iJ » 
Vid Säfvenäs sysselsättas cirka 600 manliga arbetare, hvaraf cirka 450 äro vuxna 

och 150 minderåriga; af dessa arbetare äro cirka 270 organiserade. 
Arbetslöshet har förekommit i brädgården. 
Högsta antalet arbetslösa var under januari 0, februari cirka 50, mars cirka 75. 

Sågverks- och snickerifabriksarbetare: 

Arbets t id : 56'/2 timmar i veckan till den 18 februari. 
> 35 > > > » » 10 mars. 

Därefter åter 567s » » » 
Orsaken till minskad arbetstid har varit minskade beställningar. 
Veckoförtjänst: kr. 1412, 1695, 1814 t o. m. 81. 
Vuxen arbetare har 25, 26, 28, 30 och 35 öre per timme. Minderåriga (nnder 

18 år) från kr. 791 till 1017 per vecka. 
I facket sysselsattes 220 vuxna och 38 minderåriga arbetare. 
Af arbetarne äro 138 organiserade. 
Arbetslöshet förekom endast under kvartalets 2:dra månad, och voro då högst 36 

arbetslösa. 
Nattarbete har förekommit för 4 man med 4 timmar hvarje lördag. 

Venersborg. 

Förhållandena på arbetsmarknaden hafva fortfarande varit till
fredsställande och bättre än under motsvarande tid förra året. 
Tillgången på manlig arbetskraft har någorlunda motsvarat be-
hofvet; dock har icke alltid yrkeskunnigt folk kunnat erhållas. 
Däremot har det varit brist på kvinnlig arbetskraft, särskildt vid 
tändstickstillverkningen. Inom säsongyrkena har naturligtvis en viss 
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arbetslöshet egt rum, dock ej så stor som vid samma tid i fjol. 
Detsamma gäller grofarbetarne. På landsbygden god til lgång på 
arbete med skogshuggning och virkeskörning. Arbetstiderna oför
ändrade; öfvertidsarbete icke i någon nämnvärd grad. Arbetslöner i 
det hela oförändrade; undantag: vid det stora byggnadsföretaget å 
Hestad för Venersborgs asyl och hospital nedsattes arbetslönerna 
från och med detta års början med 20 å 22 procent. 

Vid kvartalets slut funnos i Venersborg med omnejd följande 
fackföreningsafdelningar: järn- och metallarbetarnes, träarbetarnes, 
bagarnes, murarnes, skräddarnes, målarnes, bryggeriarbetarnes och 
skoarbetarnes, samtliga tillhörande respektive fackförbund. Sko-
arbetarnes afdelning organiserades under detta kvartal och lär om
fatta ungefär 300 arbetare. 

Konflikten vid. Stridsberg och Björcks verkstäder i Trollhättan 
rörande föreningsrätten har ännu (lo april) icke blifvit definitivt 
afslutad. 

J. W. 

Borås. 

I allmänhet har tillgången på arbete varit bättre än under 
första kvartalet år 1903. Afven inom väfveri- och spinneribranschen 
har arbetstillgången varit mycket god. Dock har den amerikanska 
börsspekulationen menligt inverkat på såväl tillverkning som för
säljning af bomullsvaror — bomullsgarnet steg med 25 å 30 öre p r 
kilogram — äfvensom på textilindustrien i dess helhet. A t t t i l l
gången på arbete ändock varit mycket god, förklaras däraf, a t t 
försäljningen af bomullsgarn och väfnader t i l l stor del gjorts före 
prisstegringen å bomull. Endast för murare och byggnadssnickare 
har arbetstillgången såsom vanligt vid denna tid på året varit otill
räcklig för at t ge alla sysselsättning. 

Tillgången på arbetskraft har eljest motsvarat behofvet, dock 
har en viss knapphet rådt inom väfveri- och spinneribranschen. 

Öfvertidsarbete har egt rum vid trikå fabrikerna under senare 
delen af kvartalet, äfvensom inom färgeri- och appretunjrket samt 
kattuntryckerierna. 

Några löneförändringar ha ej skett. 
D. H. 



ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 177 

Örebro. 

Under detta kvartal har en hel del förändringar på arbets
marknaden egt rum, och förhållandet mellan arbetsgifvare och ar
betare varit af ganska orolig karaktär. Vid tre skofabriker har 
strejk inträffat, men nu bilagts. Inom murarefacket pågår en löne
rörelse. Likaså bland målarne. Inom bageriyrket har löneförhöjning 
skett med 1 ä 2 kr. pr vecka för alla organiserade arbetare. Arbets
tiden har af kortats med 6 timmar pr vecka. Dessa ändringar hafva 
åstadkommits geiiom ett på ömsesidig öfverenskommelse grundadt 
nytt arbetsaftal, som trädde i kraft den 20 maj 1904.l 

Tillgången på arbete var för murare under jan.—febr. ytterst 
dålig; omkring 80 procent gingo arbetslösa. Bättre blef det i slutet 
af mars; dock beräknas, att 25 procent fortfarande voro arbetslösa 
vid kvartalets utgång. Arbetstiden var också under jan.—febr. blott 
7 timmar om dagen. Förhållandena voro bättre vid samma tid 
förra året. För bagare och typografer har arbetstillgången varit 
god. Kexarbetame voro däremot arbetslösa i 3 veckor i januari på 
grund af fabrikens ombyggnad och reparation. 

I »frivilliga fattigvården» i Örebro har väckts på tal inrättande 
af en arbetsförmedlingsanstalt. Frågan har för utredning hänskjutits 
till en kommitté. 

Antalet medlemmar i Örebro arbetarekommun var den 31 dec. 
1903 560. Målarefackföreningen anslöt sig till densamma från ny
året 1904. Samtliga bryggeriarbetare hafva anslutit sig till bryggeri
arbetareförbundet. 

Uppgift å fackföreningarnas medlemsantal samt ungefärliga antalet icke 
organiserade arbetare. 

1 Enligt detta är arbetstiden — med nödig matrast inberäknad — högst 66 
timmar pr vecka och minsta arbetslönen, olika för olika arbetare, varierar inom fin
bageri mellan 15 och 23 kr. i veckan och inom grofbageri mellan 14 och 23. 

Aftalet. gäller ett år i sänder från ooh med den 20 maj 1904 med en månads 
ömsesidig uppsägning. 

2 Vid den i texten nämnda strejkens början voro cirka 230 arbetare med i fack
föreningen. 
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M. K. 

Vesterås. 

I fråga om arbetstillgången hafva förhållandena varit ungefär lika 
med föregående år vid samma tid. Som vanligt är under detta kvartal, 
har ett flertal målare, murare och grofarbetare saknat stadigt arbete. 

Inga tvister mellan arbetsgifvare och arbetare hafva förekommit 
under detta kvartal, vare sig inom storindustrien eller handt-
verkerierna. 

Landtbrukarne i trakten klaga öfver otillräcklig ti l lgång på 
arbetskraft. 
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Falun. 

Några betydande förändringar rörande ställningen på arbets
marknaden hafva under kvartalet ej egt rum. Beträffande arbets-
och aflöningsförhållandena inom de olika yrkesgrenarna är föl
jande att meddela: 

Stadens arbetare voro under de tvenne första månaderna 55 till antalet, men 
under den tredje månaden blefvo 10 afskedade på grund af otillräcklig tillgång på 
arbete. UndeT första månaden hade dessa arbetare 48 arbetstimmar pT vecka med en 
medeltimpenning för grofarbetare 23 öre och för timmermän 30 öre. Under de tvenne 
sista månaderna hafva arbetstimmarne varit 54 pr vecka med oförändrade timlöner. Under 
tillfälliga öfvertidsarbeten (äfven söndagsarbeten 4—5 timmar) vid inträffande snöfall 
har timlönen varit förhöjd med 25 proc. 

Antalet arbetare vid Qefle—Dala järnvägsarbeten har under kvartalet varierat 
mellan 90—100. Endast 15 af dessa hafva haft daglöner, de öfriga däremot ackords
arbeten. Daglönarne hafva under senare hälften af kvartalet haft 60 arbetstimmar per vecka 
med 20 öre per timme eller 12 kronor per vecka. Ackordsaibetarne hafva följande arbets
ordning: 3 man äro hvarandra behjälpliga vid schaktning af fullastade järnvägsvagnar; 
för hvarje af dessa (s. k. >sätt») betalas 176. Under de tvenne första månaderna 
medhanns att schakta 4 >sätt> per dag, hvartill åtgick 8 timmar, hvadan dagaflöningen 
alltså belöpte sig till cirka 233 per man. Under den sista månaden haT kunnat schak
tas 5 >sätt> per dag under de fem första dagarna i veckan, hvartill åtgått 10 timmar 
per dag, och 4 dito under den sjätte dagen. Arbetstiden har således under de tvenne 
första månaderna varit 48 timmar per vecka med en aflöning af cirka 14 kronor och 
nnder den sista månaden 58 med en aflöning af cirka 16'91. 

Ehuru någon egentlig arbetslöshet ej är att anteckna inom dessa arbetsfack, är 
det dock ständig fråga efter arbete å de olika arbetsplatserna. 

I Falu koppargrufva hafva 132 arbetare sysselsättning. Alla dessa hafva ackords
arbeten. Arbetstiden är indelad i s. k. skift med ned- och uppstigning, 9 timmar i 
hvarje; dagskiftet är mellan kl. 6 f. m.—3 e. m. och nattskiftet kl. 3—12 e. m. För 
en del af dessa arbetare ställde sig arbetsförtjänsten nnder de olika månaderna under 
kvartalet sålunda: 



180 ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 

Arbetstillgången inom vagn- och lokomotivtillverkningen har varit god. Jäm-
fördt med motsvarande tid föregående år har större efterfrågan varit å rullande järn
vägsmaterial. Brist har funnits på skickliga yrkesarbetare, hvaremot god tillgång på 
grofarbetare. Arbetstiden för samtliga vid fabriken anställda arbetarne är under de 5 
första dagarna i veckan 10 timmar per dag och under den sjätte 6l/s timme. Medel
förtjänsten per timme utgör för yrkesarbetare 335 öre och för icke yrkesarbetare 
26-3 öre. 

Inom snickeriyrkesgrenen har arbetstillgången under de tvenne sista månaderna 
varit under medelmåttan, hvadan öfverflöd på aTbetskTaft förekommit. De ordinarie 
arbetarne hafva dock haft sin sysselsättning vid förfärdigande af förlagsarbeten. Afgjord 
försämring i förhållande till samma tid föregående år. Arbetstiden utgör 59 timmar 
per vecka, och veckoinkomsten i genomsnitt 20 kronor. 

Inom smidcsyrket har tillgången å arbete varit mindre god; dock inträdde någon 
förbättring under senare hälften af sista månaden. Afgjord försämring i förhållande 
till samma tid föregående år. Arbetstiden är 62 timmar per vecka. För yrkesarbetare 
är veckoförtjänsten 16'50 och för lärlingar 8 kronor. 

Vid en mekanisk verkstad på platsen sysselsättas 54 arbetare. Dessa hafva 57 
arbetstimmar per vecka. För de yrkesskickliga är veckoinkomsten i genomsnitt 1850, 
för handtlangare 13 och för lätlingar 10 kronor. I jämförelse med föregående kvartal 
har förbättring inträdt, men likväl råder öfverflöd på arbetskraft. I mindre omfattning 
har öfvertidsarbete förekommit. 

Inom tunnbinderiyrket var tillgången å arbete mindre god; arbetstiden 10 tim
mar per dag med 30 öre per timme. 

Arbetstillgången mindre god inom kopparslagaryrket; de i detta yrke anställda 
lärlingarne hafva 60 arbetstimmar och en genomsnittsinkomst af 3'84 per vecka utom 
kost och logi. 

Inom kakelindustrien har arbetstillgången varit god; ackordsarbeten. Arbets
tiden är 59 timmar per vecka. Medelförtjänsten 18 kronor. 

Inom tobaksindustrien har arbetstillgången varit god; arbetstid 59 timmar per 
vecka. För ackordsarbetare (kvinnliga) varierar veckoinkomsten mellan 7—10 kronor 
och för daglönare (lärlingar) 75 öre per dag. 

Under januari bildades i Falun en sömmerskefackförening med 25 medlemmar. 
Dessa hafva ackordsarbeten. Arbetstiden är 60 timmar per vecka och veckoförtjänsteu 
varierande mellan 7—14 kronor. 

Med undantag af malaryrket, inom hvilket under kvartalet 14 a 16 man varit 
arbetslösa, har inom de olika yrkesgrenarna icke försports någon egentlig arbetslöshet. 

A. B, 

Gefle. 

Den arbetslöshet, som i de större städerna utgör ett regelbundet 
återkommande ondt under årets första månader, bar äfven i år gjort 
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sig kännbar i Gefle. Dock synes den i år hafva varit vida mindre än 
under samma tid 1903. Förnämsta skälet härtill torde vara, att 
till följd af den stora hamnarbetarekonflikten år 1903 en mängd 
lösa arbetare lämnat samhället redan före vinterns ingång och sökt 
sig arbete på annat håll. Den 21 jan. 1904 voro å fattigvårdsbyrån 
anmälda 76 arbetslöse, mot 182 samma tid 1903. Den 25 jan. bil
dades en de arbetslöses förening, till hvilken genast antecknade sig 
80 medlemmar. Den 30 jan. uppgingo de arbetslöse enligt uppgift 
från arbetarhåll till 127 (med omkring 300 personer beroende af sig). 
Med anledning däraf väcktes motion, att stadsfullmäktige måtte 
uppdraga åt drätselkammaren att tillse, det de arbeten för stadens 
räkning, som redan vore beslutade att utföras under denna årstid, 
fortast möjligt måtte igångsättas eller ock andra lämpliga åtgärder 
vidtagas. Som orsaker till arbetslösheten framhöllos i motionen 
byggnadsverksamhetens nästan totala afstannande, inskränkning i 
stadens arbeten och minskad brädgårdsrörelse. Snart synas emel
lertid bättre arbetskonjunkturer hafva inträdt, ty enligt fattigvårds
byråns undersökningar var antalet arbetslöse i midten af februari 
jämförelsevis ringa, och stadsfullmäktige inskränkte sig till att den 
25 febr. bevilja 900 kronor till vissa tillfälliga arbeten. 

Angående förhållandena under kvartalsperioden inom de sär
skilda arbetsfacken märkes följande: 

Byggnadsverksamheten: 
Tillgången å arbete mycket ringa; öfverflöd på arbetskraft. Konjunkturerna sämre 

än under motsvarande tid föregående år. 

Varfs- och skeppstimmermansfacket: 
Ringa tillgång på arbete och öfverflöd på arbetskraft, helst som ett skeppsvarf 

nedlagts; arbetstiden har förkortats, så att arbete blott bedrifvits vid dagsljus. 

Snickerifacket: 
Arbetstillgången, redan under januari rätt god, har sedan blifvit fullt god. På 

grund af att under vintern många arbetare från byggnadsfacken söka arbete som 
snickare, har dock i viss mån förefunnits öfverflöd på arbetskrafter. 

Rörläggningsarbeten: 
Inom denna yrkesgren är helt naturligt tiden jan.—mars den, som företer den 

sämsta tillgången på arbete; å andra sidan förmärktes dock icke öfverflöd på arbets
kraft. Arbetstiden har varit af kortad, dock ej längre än till 81,'» timmar. En mindre 
metallverkstad har tillkommit. 

Sågverksindustrien: 
Under januari förekom ingen sågning och af brädgårdsarbete egentligen blott 

s. k. ströläggning. Redan under februari var tillgången å arbete god, och sedan såg-
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ningen då börjat, råder liflig verksamhet inom facket. Från arbetarnes sida anses 
emellertid, att det förefinnes öfverflöd på arbetskrafter, och som orsaker härtill fram-
hålles, dels att timmerafverkningen nnder en tid varit minskad, dels att brädgårds
rörelsen inom själfva staden inskränkts. Stabbläggarne vid Korsnäs bolags verk i 
Bomhus hafva återfått 1901 års priser, hvilket innebär en ökning af 5 proc ; liknande 
förhöjning lär ock ha skett för sågverkspersonalen därstädes. Stabbläggarnes arbetstid 
har vidare förkortats — på grund af från dem framställd begäran — med en timme. 
Inom de olika grenarna af sågverksindustrien synas råda åtskilligt bättre förhållanden 
än motsvarande tid föregående år. 

Gjuterierna: 

Tillgången på arbete redan från årets början god, såsom äfven var fallet nnder 
närmast föregående månader. Något öfverflöd på arbetskraft har icke heller förmärkts. 
På tre arbetsplatser arbetades i början af året hufvudsakligen på ackord, på en ute
slutande efter timpenning. På ett par gjuterier har öfvertidsarbete förekommit på 
grund af ökad arbetstillgång. Vid Lund & Sons gjuteri utbröt den 7 januari strejk 
på grund af minskad arbetsförtjänst och andra förhållanden (se den särskildt afgifna 
rapporten härom). Detta gjuteri nedlade» för en tid, enär firman trädde i likvidation, 
men det fortsätter nu sin verksamhet under ny ägares ledning. Arbetstillgången inom 
facket åtskilligt bättre än motsvarande tid år 1903. 

Mekaniska verkstäderna: 

Tillgången på arbete vid årets början ringa, sedan måhända något bättre; öfver
flöd på arbetskraft. Vid en verkstad egde i januari förkortning af arbetstiden rum 
på grund af minskad tillgång på arbete. I mars däremot har på grund af brådska 
med ångbåtsreparationer före sjöfartens öppnande förekommit öfvertidsarbete å två 
arbetsplatser. Konjunkturerna i det hela tryckta, inom vissa grenar af facket dock 
möjligen något bättre än samma tid föregående år. 

Tobaksindustrien: 

Tillgången på arbete vid årets början ej fullt tillfredsställande, har sedan blifvit 
bättre. Osäkert är dock, om detta förhållande är af varaktig art, ty den ökade liflig-
heten berodde väl närmast af den spekulation, som under en tid egde mm med anled
ning af befarad tullförhöjning å tobak. Öfverflöd å arbetskraft, dock tämligen obe
tydligt. A en cigarrfabrik har förkortning af arbetstiden tidvis gjorts, detta dock på 
grund af otillräckligt rörelsekapital. Omsättningen inom industrien har i det hela 
varit något lifligare än motsvarande tid 1903. 

Läderindustrien: 

(jod tillgång på arbete; om förekomst af arbetskraft hafva lämnats olika uppgifter, 
säkert är dock, att brist ej förefinnes. På en af de största arbetsplatserna sysselsattes 
i februari 1904 66 arbetare mot 58 i februari 1903, hvilket tyder på förbättrade kon
junkturer. 

Tryckerier: 

Tillgången på arbete i januari medelmåttig, i februari god, i mars medelmåttig; 
endast under januari förniärktes öfverflöd på arbetskraft. Enligt den från årets början 
gällande, nya tariffen har det s. k. lokaltillägget höjts från 10 till 15 proc. Enligt samma 
öfverenskommelse har arbetstiden förkortats från 10 till 8 timmar. 
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Bleck- och plåtslagerier: 

Tillgången på arbete under januari mycket knapp och äfven senare »vag. För
nämsta orsaken härtill är att söka i den ringa byggnadsverksamheten. Endast nnder 
februari rådde större liflighet, i det att många af fackets arbetare då sysselsattes med 
snöskottning från taken. Öfverflöd på arbetskraft, ntom i februari. På flera verk
städer har på grund af minskad arbetstillgång förkortning af arbetstiden, till och med 
till half tid, egt rum. Föregående år vid samma tid voro arbetsförhållandena inom 
yrket möjligen något bättre. 

Målareyrket: 
Tillgången å arbete ringa; öfverflöd på arbetskraft. Arbetstiden har i allmänhet 

varit inskränkt till 6 timmar dagligen. Ställningen inom yrket afgjordt sämre än 
samma tid 1903. 

Bageriyrket: 
Tillgången på arbete under januari rätt knapp, men sedan fullt medelmåttig.' 

Öfverflöd på arbetskraft, såsom inom detta yrke är vanligt under årets första månader. 
Två bageriidkare hafva på grund af konkurs nedlagt sin rörelse. Förhållandena inom 
facket något mindre lifaktiga än under motsvarande tid förra året. 

Skomakeriyrket: 
Tillgången på arbete mycket knapp, däremot god tillgång på arbetskraft. Arbets

tiden har på grund af den tryckta marknaden varit förkortad och varierat mellan 6 
och 8 timmar. 

Repslageriyrket: 
Tillgången å arbete obetydlig, å arbetskrafter normal. Yrkets ställning ungefär 

densamma som föregående år. 

Beträffande den fackliga organisat ionen och därmed sam
manhängande frågor märkes: 

att kolarbetarne och stufveriarbetarne, som en tid varit förenade, den 6 jan. be-
slöto återgå till den gamla uppdelningen i två skilda fackföreningar; 

att den 3 febr. bildades en fackförening af mekaniska hjälparbetare, i hvilken 
genast ingingo 10 medlemmar; 

att arbetarne inom det elektriska facket den 4 jan. bildade en s. k. verkstads
klubb, till hvilken antecknade sig 13 medlemmar; 

att särskildt inom gjutareförbundets Gefleafdelning och inom järn- och metall
arbetarefackföreningen medlemsantalet rätt väsentligt ökats; 

att svenska bageriarbetareförbnndets Gefleafdelning har beslntat inrätta en plats-
anskaffningsbyrå, som öppnades den 1 april. 

Någon slutlig uppgörelse rörande arbetsförhållandena vid hamnen hade trots 
gjorda underhandlingsförsök ännu den 1 april icke vunnits. Arbetsgifvarne hafva 
häfdat sin gamla ståndpunkt och vägrat uppgörelse om pris o. d. med fackföreningen. 
Som en konkurrent till stufveribolaget har från arbetarehåll bildats stufveriföreningen 
Aktiv, som är att betrakta som en ekonomisk andelsförening. 

Den kooperativa rörelsen omfattas i Gefle och dess omnejd med stigande intresse 
såväl af fackföreningarna som af de enskilda arbetarne. Några belysande siffror från 
några af de större bland dessa föreningar må här anföras: 

Gefle arbetares konsumtionsförening hade under år 1903 en omsättning af kr. 
259,89807, hvilket utvisar en ökning för året af kr. 70,189'57; 5 proc. å gjorda inköp 
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utdelades; den 1 april 1904 öppnades föreningens sjunde butik. Medlemsantalet har 
under året ökats med 227. 

Kooperativa bageriföreningens omsättning var år 1903 kr. 77,82789; medel hafva 
afsatts till regervfond, bildningsfond och byggnadsfond. Andelsegarne hafva ökats 
under året från 136 till 158. 

Konsumtionsföreningen Oden i Bomhus hade under 1903 en omsättning af kr. 
121,637 mot kr. 78,324 under år 1902; medlemsantalet utgör nu 370. 

I föreningen Folkets hus äro för närvarande 40 föreningar representerade genom 
ombud. 

L. H—r. 

Söderhamn. 
Tillgången å arbete har varit medelmåttig för mekaniska arbe

tare och möbelsnickare, obetydlig för skrädderi- och brädgårdsarbe
tare, för målare dålig samt för hamn- och stufveriarbetare ingen. 
En ljusning härutinnan har börjat visa sig för brädgårdsarbetare, 
snickare, skräddare och målare. 

Förkortning af arbetstiden har tidvis egt rum vid ett gjuteri 
till följd af minskad tillgång på arbete. 

Tillstånd har begärts att inom Söderhamn anlägga en lådfabrik, 
där längre fram äfven möbler komma att tillverkas. 

Bland arbetsgivareföreningar i Söderhamn märkas: Svenska såg-
verksegareförbundets afdelning i Helsingland, en skrädderiidkare-
förening, fabriks- och handtverksföreningen samt köpmansföreningen. 

Arbetarefackföreningar: 
a) hörande till Arbetarekommunen: 

Järn- o. metallarbetarefackföreningen. Söderhamn 
Skrädderiarbetare- » > 
BiädgardsaTbetare- > » 
Snickeriarbetare- » > 
Hamnarbetare- > » 
Skärgårdens sågverks brädgårdsarbetaref:f. » 
Järn- o. metallarbetarefackföreningen. Ljusne 

b) icke hörande till Arbetarekommunen: 
Måleriarbetarefackföreningen. Söderhamn 
Bokbinderiarbetare- > > 
Plåtslageriarbetare- » > 
Gjuteriarbetare- > » 
Typografklubben > » 
Gjuteriarbetare- > Ljusne 

Från den 1 april 1904 äro äfven gjutarnes, bokbindarnes och 
plåtslagarnes fackföreningar anslutna till arbetarekommunen. 

C. J. V. 
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Sundsvall. 
Som sjöfarten icke brukar komma i gång förrän omkring första 

maj, hafva "hamn- och stufveriarbetare under årets första kvartal varit 
utan sitt vanliga arbete. De hafva i stället sökt sin tillflykt till 
afverkningsarbetet i skogarna. Äfven för vanliga grofarbetare har 
arbetstiUgången varit dålig. TJnder febr. och mars anordnades af 
staden s. k. nödhjälpsarbete, hvari 20, respektive 32 man sysselsattes. 

Inom byggnadsfacket rådde mycken arbetslöshet med någon för
bättring under kvartalets senare hälft. Af träarbetarne voro hälf
ten utan arbete, af murame, som sommartiden uppgå till ett 50-tal, 
sysselsattes under jan. ingen, i febr. 14 och i mars 5. För målarne 
blef arbetstillgången medelmåttig i mars. Genom öfverenskommelse 
mellan arbetsgifvarnes och arbetarnes organisationer hafva de från 
och med den 1 april fått sin timpenning höjd från 45 till 50 öre. 

För typograferna har från årets början en ny tariff gällt, en
ligt hvilken arbetstiden förkortats till 8 timmar pr dag. Arbets
tillgången har minskats något, därigenom att sättmaskiner införts 
å tidningarna- I febr. månad blefvo också 5 a 6 arbetare sysslo
lösa i följd af att en af stadens tidningar för en tid upphörde att 
utkomma. 

Bokbindame hade god arbetstillgång, under januari t. o. m. nå
got öfvertidsarbete, för öfrigt normal. 

Inom gjuterier och mek. verkstadsindustrien var arbetstillgången 
för knapp under januari, men sedan god, och man klagade öfver brist 
på »kunniga arbetare». 

Inom sågverksindustrien var arbetstillgången mindre god; likaså 
inom bryggeriindustrien och så godt som ingen vid tegeltillverknin
gen. Äfven inom bageriyrket fanns öfverflöd på arbetskraft. Den 
befintliga »arbetsbyrån» för bageriarbetare utbetalade i understöd åt 
arbetslösa förbundsmedlemmar följande belopp: 

i januari åt 6 medlemmar 60 kr. 
i februari » 5 > 45 > 

. i mars » 3 » 25 > 

Understödet utgår med 1 krona pr dag. De arbetslösas antal 
har varit åtskilligt större än dessa siffror ange, ty de som ej äro 
förbundsmedlemmar, få intet understöd. 

Dålig har arbetstillgången äfven varit iör skräddare, skomakare, 
möbelsnickare och tapetserare. Däremot god vid en karamellfabrik, 
en snickerifabrik och vid distriktets enda glasbruk. 

Vid karbidfabrikationen har arbetstillgången varit god, men 
utbudet af arbetskraft ändock betydligt större än behofvet. 
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För kappsömmerskorna var arbetstillgången under kvartalets 
två första månader dålig, sedan god. Inom sömmerskefackförenin
gen har upprät tats en sjukkassa, som lämnar ett understöd af 5 
kronor pr vecka. Afgiften ti l l sjukkassan och föreningen är 15 
öre i månaden. 

Bland öfriga företeelser på det sociala området må nämnas, a t t 
en egna-hemsförening bildats med syfte a t t uppföra bostäder åt 
mindre bemedlade inom samhället. Den har inregistrerats och kom
mer at t under sommaren börja sin verksamhet. Tillika har ett 
aktiebolag bildats i syfte at t uppföra billiga och sunda arbetare
bostäder. 

O. F. H. 

Luleå och Boden. 

Aret ingick under ogynnsamma förhållanden. Dåliga t ider och 
brist på arbete i de flesta yrkesgrenar. Särskildt svår visade sig 
arbetsbristen bland grofarbetare. Trots stark utflyttning stort öfver-
skott af arbetskraft. I januari uppgjordes af de arbetslösa en för
teckning öfver hur många af Luleå stads skattskrifna arbetare saknade 
arbete och befanns antalet uppgå ti l l 76 familjefäder med tillsam
mans 227 familjemedlemmar jämte 27 ensamma arbetare. En kom
mitté tillsattes för afhjälpande -af arbetslösheten, och kunde den, 
mellan den 18 och 30 jan., successivt bereda arbete för cirka 140 
man. För icke i staden skrifna arbetare voro förhållandena än 
sämre. I anledning af en petition från en del af dem anordnade 
emellertid Neder-Luleå kommun en del arbete, såsom vedhuggning. 

Äfven i Boden har arbetslösheten varit kännbar. 
Inom trävaru- och sågverksindustrien var arbetstillgången under 

kvartalet god, med någon försämring mot slutet, i ty a t t vid ett af 
de största bolagen sågningen af på land upprulladt timmer vid vissa 
verk af slutats, och tillgång till i vattnet liggande timmer icke fanns. I 
skogarna var arbetstillgången alltjämt god och drifningen af timmer 
i full gång. Ändock har under kvartalet rådt öfverflöd på arbetskraft 
såsom vanligt .under vintern, då en del sågar endast drifvas med 
dagskift. Inga förändringar i arbetslöner eller arbetstid ha förekom
mit, ej heller öfvertidsarbete. Förhållandena voro i det hela lika 
fjolårets under motsvarande tid. 

Sedan den 15 jan. har Altappens ångsåg invid Luleå satts i 
gång med 7 ramar för en årstillverkning af cirka 15,000 standards. 

I malmarbetc vid Gellivare malmfälts upplag å Svartön har 
tillgången på arbete varit normal, men öfverflöd på arbetskraft såsom 
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vanligt vintertid. Förkortning af arbetstiden eller öfvertidsarbete haf-
va ej egt rum. Arbetslönerna hafva varit i stigande. Som ackords-
betalning för malmens utforsling höjdes i början af året, steg dag
penningen i medeltal till något öfver 4 kronor i jan., och uppgick 
i febr. och i mars till 4w, beroende på att vädret då var synner
ligen gynnsamt för malmens uttransporterande till upplagen. 

Inom malmseparerings- och anrikningsindustrien var arbetstill-
gången »obetydlig» eller »knapp», men öfverflöd på arbetskraft, hvil-
ket bland annat sammanhänger med, att i denna industrigren mest 
grofarbetare användas. Arbetslösheten var emellertid i början af 
förra året om möjligt än större-

För öfrigt ingenting att här omnämna, utom att aktieteckning 
pågått till ett nytt företag att på magnetisk väg bortseparera apa-
titen ur vissa Gellivaremalmer, för hvilket ändamål ett större sepa
reringsverk — förutom två masugnar — skulle anläggas vid Karls
vik invid Luleå. 

Inom möbelindustrien har arbetstillgången varit god med någon 
försämring mot kvartalets slut. Intet öfverflöd på arbetskraft, inom 
snickeriafdelningen snarare brist. Timpenningen utgör för utlärd 
arbetare i genomsnitt 38 k 45 öre. Veckoförtjänsten för maskinarbe
tare cirka 22 kr. Inga förändringar i arbetstiden. Öfvertidsarbete 
har blott undantagsvis förekommit. 

Inom mekaniska verkstads- och smidesindustrien var arbetstill
gången knapp, dock med förbättring under kvartalets senare hälft. 
Öfverflöd på arbetskraft. Arbetstid 10 å 101/i timme pr dag, tim
penningen växlar mellan 25 till 52 öre. 

Inom cement- och asfaltläggareyrket rådde under kvartalet på 
grund af årstiden så godt som fullständig overksamhet. Arbetarna 
söka arbetsförtjänst på andra håll (i Hernösand och Norrköping). 

Byggnadsverksamheten låg också nere. 
För andra på orten befintliga industriella företag, såsom snickeri

fabrik, tegelbruk m. m., har arbetstillgången i allmänhet varit ringa 
och i handtverksyrkena likaså. Skrädderiyrket har blifvit ett säsong
yrke med dålig arbetstillgång särskildt under jan.—febr. För mu
rare finnes ringa arbetstillgång ända till slutet af april. Timpen
ningen är för dem 50 ä 60 öre, och vid ackordsarbete betalas 18 å 
20 kr. pr inlagdt 1,000-tal mursten. 

Fr. B. 

Malmberget. 
Under detta kvartal har tillgången å arbete inom grufdriften i 

Malmberget och vid Koskullskulle varit jämn och oförändrad såsom 
under föregående period. 
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Öfverflöd på arbetskraft har förekommit såsom vanligt denna 
årstid. Vid Nautanens kopparfält, beläget 8 kilometer från Koskulls-
kulle järnvägsstation, hafva många arbetssökande, som ej kunnat 
få anställning, anmält sig. 

Några omfattande löneförhöjningar eller lönesänkningar hafva 
ej inträffat. 

Ofvertidsarbete har endast i obetydlig mån förekommit för re
paratörer och grufbyggare vid Gellivare malmfält i Malmberget, för 
att befrämja grufarbetets oafbrutna gång. Förkortning af arbets
tiden har ej egt rum. 

Inom bergshandteringen vid Koskullskulle och Nautanen ställa 
sig förhållandena för närvarande lika å arbetsmarknaden som samma 
tid föregående år. Vid Gellivare malmfält egde under denna tid 
i fjol inskränkning i malmbrytningen rum, hvarvid arbetarnes an
tal minskades. Sedan malmfältet förliden vår kommit i nya hän
der, har brytningen åter ökats, ehuru ej fullt till samma utsträck
ning som före omnämnda tid. 

Vid Gellivare träförädlings aktiebolag har tillgången å arbete 
varit god med öfverflöd på arbetskraft. Förhållandena där lika 
som föregående år motsvarande tid. Till följd af konkurs ligger 
arbetet vid bryggeriet i Gellivare för närvarande i det närmaste 
nere. 

Härvarande bageriarbetare uppsade, till upphörande med april 
månads utgång, det gällande aftalet rörande aflöningen. 

Utom de i »Medd.» för 1904 n:r 1 s. 42 nämnda fackföreningarna 
finnes i Malmberget äfven en lokalafdelning af Svenska arbetare
förbundet med 44 medlemmar vid årsskiftet. 

C. T. 

Kiruna. 
Tillgången på arbete inom byggnadsfacket var under kvartalet i 

aftagande; inom bergshandteringen däremot i tilltagande. Utom att 
Luossavaara-Kirunavaara aktiebolags stegrade verksamhet gifvit 
tillfälle till arbetsförtjänst äfven åt åtskilliga tillfälligt arbetslösa 
inom orten, har Tuollavaara aktiebolag börjat bryta och med hästar 
framforsla mera malm än tillförene (under kvartalet ha 11,500 ton 
malm forslats den 5 kilom. långa vägen från Tuollavaara till Ki
runa) med en arbetsstyrka af 63 man och 80 åkare i medeltal. Af 
dessa beräknas de förra hafva kunnat förtjäna 5 å 5<JO kr. pr dag 
och de senare inemot 11-äo. 
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För dessa kan arbetsbrist väntas, då vinterföret upphör. Bola
get ämnar anlägga en linbana från malmbrotten till Kiruna för at t 
erhålla jämn trafik och malmbrytning. Åkarne utgöras till större 
delen af bofast befolkning från NorrbottenB finnbyar. 

För öfrigt är intet anmärkningsvärdt i fråga om arbetsför
hållandena at t omnämna. 

Fyra arbetarefackföreningar finnas på platsen: 

Svenska grufarbetareförbundets afdelning. 
> järn- och metallarbetareförbnndets afdelning. 
» träarbetareförbundets afdelning. 
> bageriarbetareförbundets afdelning. 

K. T. 

Arbetspris på landsbygden i Sverige år 1902.1 

(Efter Bidrag till Sveriges officiella statistik: Hushållningssällskapens 
berättelser, 1902.) 

Från år 1865 till och med de i ekonomiskt hänseende olyckliga 
åren 1868—69 befunno sig arbetsprisen i stadigt sjunkande, men 
vid gynnsammare konjunkturer stego de sedan åter ända till år 
1876. Härefter inträdde ett prisfall åren 1877—79, åtföljdt af en 
ny höjning åren 1880—84 ech ett nyt t prisfall åren 1885—87. Från 
denna tid voro arbetsprisen under 13 år till och med år 1900 stadda 
i en oafbruten stegring, hvilken emellertid år 1901 åtföljts af en, 
om ock i det hela mindre betydande, återgång för de allra flesta 
prisslagen. Denna återgång har, såsom tabellen å efterföljande sida 
närmare utvisar, år 1902 fortfarit endast beträffande dagsverksprisen 
för män, medan årslönerna för män bibehållit sig oförändrade eller 
ökats och prisen å kvinnoarbete af alla här angifna slag blifvit höjda. 

Jämför man nu i stället 1902 års pris med motsvarande för år 
1900, visar det sig, att resultaten i allmänhet blifva desamma som 
vid jämförelsen med 1901 års pris, d. v. s. nedgång i fråga om dags
verksprisen för män, nedgång eller oförändrade pris i fråga om 
årslön för män samt höjning i fråga om samtliga pris å kvinno
arbete. Häraf skulle man då kunna draga den slutsats, a t t den 
uppåtgående rörelsen i fråga om arbetspriset inom jordbruksnäringen 
endast i fråga om mansarbetet nåt t sin höjdpunkt år 1900, men 
fortginge i fråga om kvinnoarbetet. 

1 Jfr »Meddel.» 1904, s. 23 ff. 
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Arbetsprisen (i kronor) år 1902. 
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Fabriker och handtverk i Sverige år 1902.1 

(Efter K. Kommerskollegii berättelse.) 

o 

Ar 1902 uppgingo de redovisade, i verksamhet varande indu
striella anläggningarna — fabriker — till 10,978. Antalet vid dessa 
anläggningar sysselsatta arbetare utgjorde 263,244, och belöpte sig 
samtliga fabrikers årstillverkning t i l l ett sammanräknadt värde af 
öfver en m i l l i a r d k r o n o r (1,053,541,069). Vidkommande dessa 
siffror är dock a t t märka, dels a t t etablissement, där flera olika 
tillverkningar bedrifvas (exempelvis ett med färgeri och spinneri 
förenadt väfveri), i vissa fall blifvit räknadt såsom två eller flera 
fabriker, dels a t t arbetarne vid hvarje verk uppgifvits i medeltal 
för den tid, verket varit i gång under året, och dels at t äfven 
mellanprodukter, som inom landet undergå ytterligare förädling, 
i regel uppskattats till fullt försäljningsvärde. I sistnämnda af-
seende har sålunda en dubbelräkning egt rum af värdet för sådana 
fabriksvaror, för hvilkas framställande dylika mellanprodukter varit 
använda. Den svenska fabriksindustriens totala produktionsvärde 
är därför i verkligheten icke oväsentligt lägre än det ofvan an-
gifna beloppet för de särskilda fabriksklassernas tillverkningsvär
den.2 

En jämförelse mellan 1901 och 1902 års siffror ger vid handen, 
at t de industriella anläggningarnas antal ökats med 74, arbetarnes 
antal med 1,015 och det sammanlagda produktionsvärdet med öfver 
28 millioner kronor (2-7 %). Den svenska industrien synes sålunda 
i någon mån hafva återhämtat sig från det bakslag, som drabbade 
densamma år 1901. Fabrikernas sammanlagda tillverkningsvärde 
för år 1902 är t. o. m. högre än någonsin tillförne och, öfverstiger 
med 9-3 millioner kronor motsvarande värde för år 1900; däremot 
understiger arbetareantalet år 1902 detsamma för år 1900 med 2,235 
personer. Den bevillningstaxerade inkomsten af fabriksindustrien, 
som år 1900 utgjorde 74-5 millioner kronor och år 1901 steg till 
75-2 millioner kronor, har visserligen år 1902 nedgått till 69-4 mil-

1 Det torde böra U2)pmärksammas, att grufdriftcn och malmförädlingsverken i«'ke 
här komma till synes, då do redovisas särskildt för sig i kommerskollegii berättelse 
rörande bergshandteringeu, liksom ej heller mejerierna. 

2 Jfr dock not. 1. 
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F a b r i k e r och h a n d t -

lioner kronor, men torde detta hafva sin naturliga förklaring däri, 
a t t bevillningstaxeringen baserar sig på närmast föregående års (här 
1901 års) inkomstförhållanden. 

Se vi på de viktigare fabriksklasserna, skola vi finna, a t t fler
talet af dem visar en ökning under år W02 såväl med afseende å 
produktionsvärdet som äfven i regel beträffande antalet sysselsatta 
arbetare. Största ökningen hafva k v a r n a r n a a t t uppvisa med ett 
plus i produktionsvärdet af 9 millioner kronor, hvarefter i ordnin
gen, följa y l l e v ä f v e r i e r n a med ett plus af närmare 3 millioner 
kronor. En ökning i tillverkningsvärdet af öfver 2 millioner kronor 
kommer vidare på hvardera af fabriksklasserna p a p p e r s b r u k och 
m e t a l l v a r u f a b r i k e r samt en ökning af mellan lVs och 2 millioner 
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v e r k i r i k e t å r 1 9 0 2 . 

kronor på hvar och en af klasserna j ä rnvarufabr ike r , skepps-
varf och s tenhugger ie r (+ 1-9 million kronor), snickeri- och 
möbelfabriker samt sågverk (+ 1-8 million kronor) — vid 
hvilka sistnämnda dock arbetareantalet samtidigt nedgått med 1,826 
— äfvensom t rämassefabr iker , u l lspinner ier och garfverier . 
En afsevärd minskning i tillverkningsvärdet förete framför allt 
b rännvinsbränner ie rna , uppgående till icke mindre än 7·6 mil
lion kronor, hvilket har sin naturliga förklaring uti en betydande 
kvantitativ inskränkning i produktionen. En ansenlig tillbakagång 
har ock drabbat sockerraff inaderierna (minskning: 37 millioner 
kronor), beroende på prisfallet å det raffinerade sockret (vid rå-
sockerbruken däremot har tillverkningsvärdet ökats med 1 million 
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kronor) samt t r ä k o l s v e r k e n (minskning något öfver 2 millioner 
kronor). M e k a n i s k a v e r k s t ä d e r och j ä r n v ä g s v a g n f a b r i k e r 
visa en tillbakagång i tillverkningsvärdet af sammanlagdt 1-3 mill. 
kronor, samtidigt med a t t deras sammanlagda arbetareantal nedgått 
med 545 man. Slutligen förtjänar äfven antecknas, a t t t ä n d s t i c k s 
f a b r i k e r n a s arbetspersonal minskats med c:a 300 personer (och 
tillverkningsvärdet med 300,000 kronor) samt a t t arbetspersonalen 
okats särskildt vid t e g e l b r u k e n med 921, vid p a p p e r s b r u k med 
599, vid b o m u l l s s p i n n e r i e r med 475, vid m e t a l l v a r u f a b r i k e r 
med 433 och vid r å s o c k e r b r u k med 395 personer. 

Vid ett närmare skärskådande af de tolf olika hufvudgrupper, 
ut i hvilka fabriksindustrien i den föreliggande berättelsen blifvit 
uppdelad — jämför tabellen å föregående uppslag — framgår, a t t 
gruppen närings- och njutningsämnen står främst med hänsyn t i l l 
såväl a n t a l e t f a b r i k e r (3,581) som t i l l v e r k n i n g s v ä r d e t , hvilket 
belöper sig till icke mindre än 353 millioner kronor, d. v. s. l/3 af 
samtliga svenska fabrikers tillverkningsvärde. Därnäst i ordningen 
föli a ur nyssnämnda båda synpunkter fabriksgruppen för bearbetande 
af trävaror, hvilken räknar 1,748 arbetsställen och ett tillverknings
värde af 213'4 millioner kronor (20'3 % af totalsumman för rikets 
fabriker). Tredje rummet intager ur produktionsvärdets synpunkt 
gruppen för spånadsämnen (textilindustri o. d.) med 135-8 millioner, 
efter fabrikernas antal åter sten-, ler- o. d. industri med 1,548 dylika, 
hvilken sistnämnda grupp däremot efter produktionsvärdet (67-0 
millioner kronor) först kommer i sjätte rummet, efter grupperna 
skeppsvarf, maskinfabriker o. d. samt järn- och metallvaruindustri med 
tillverkningsvärden af resp. 85-7 och 70-8 millioner kronor. 

Räknadt efter a r b e t a r e a n t a l e t står trävaruindustrien främst 
med 65,633 arbetare. Inom sten- och lerindustrien äro sysselsatta 
45,254 arbetare, inom textil- o. d. industri 37,463, inom maskinindu
strien och näringsämnesindustrien hvardera c:a 31,000 arbetare o. s. v. 

För de särskilda viktigare fabriksklass erna redogöres närmare i 
tablån å efterföljande sida. 

Sågverksindustrien var utan jämförelse den viktigaste af samt
liga särskilda fabriksklasser. Antalet sågverk och hyflerier upp
gick nämligen år 1902 till icke mindre än 1,122 med 40,581 
arbetare och ett tillverkningsvärde af 140-5 millioner kronor (13-3 
«/, af samtliga fabrikers). Med afseende å tillverkningsvärdets stor
lek följde därnäst mjöl- och g r y n k v a r n a r med 88 millioner kronor, 
v ä f v e r i e r med 57-5, j ä r n - och s t å l v a r u f a b r i k e r samt g j u t e r i e r 
med 53, m e k a n i s k a v e r k s t ä d e r med 52, s o c k e r r a f f i n a d e r i e r , 
s p i n n e r i e r och r å s o c k e r b r u k med 46'5 å 46 millioner kronor 
o. s. v. 
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Viktigare fabriksklasser. 

Fabrikernas belägenhet inom de olika länen framgår af följande 
tablå, i hvilken jämväl meddelas procenttal för dessas andel i 
fabriksindustriens hela produktionsbelopp under året äfvensom rela
tionstal beträffande förhållandet mellan å ena sidan arbetarnes antal 
och tillverkningens värde samt å andra sidan medelfolkmängden. 
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Fabriksindustrien inom olika län. 

Bland de olika länen står sålunda Malmöhus län i industriellt 
hänseende främst med ett produktionsvärde af 179-4 millioner kronor, 
medan Stockholms stad samt Gröteborgs och Bohus län intaga andra 
och tredje rummen med produktionsvärden af resp. 125-8 och 116-9 
millioner kronor; långt efter kommer Östergötlands län med 67-4 
millioner kronor. Med tillverkningsvärden öfver 50 millioner kronor 
framstå vidare Elfsborgs, Vesternorrlands och Gefleborgs län (resp. 
56, 55-7 och 54-8 millioner), hvarefter följa Stockholms län (med 48 
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millioner) och Kristianstads län (med 45·3 millioner). Sist i ord
ningen komma Gotlands och Jemtlands län med tillverkningsvärden 
om resp. 4-l och 58 millioner kronor. I jämförelse med år 1901 hade 
tillverkningsvärdet ökats för icke färre än 19 af samtliga 25 län; för hela 
riket hade nämnda värde stigit från 199 till 203 kronor per invånare. 

Af samtliga fabriker voro 63-3 % belägna på landsbygden, och 
lämnade dessa i det närmaste hälften (49-7 %) af det totala till
verkningsvärdet. I förhållande till folkmängden hade landsbygden 
emellertid endast att uppvisa 38 fabriksarbetare per 1,000 invånare 
och 132 kronors tillverkningsvärde per invånare, medan motsvarande 
procenttal för städerna voro resp. 95 arbetare och 458 kronor. 

Efter tillverkningsvärdet voro följande 

Sveriges viktigaste industristäder. 
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S t o c k h o l m representerade sålunda ensamt 24-3 % af städernas 
sammanlagda tillverkningsvärde samt Malmö närmare 11 % och 
Gröteborg något öfver 10 % 

Produktionsvärdet har, absolut taget, stegrats för 16 och min
skats för 7 af de i tabellen specificerade städerna. Bland dessa 
sistnämnda äro Helsingborg, Landskrona och Ystad (sockerraffina-
derier), Kristianstad (destilleringsverken) och Gefle (sågverk och 
skeppsvarf). I förhållande till invånareantalet är tillverknings
värdet störst i Trelleborg, Kristianstad och Ystad, medan fabriks-
arbetarnes relativa antal i förhållande t i l l folkmängden konstituera 
Trelleborg, Eskilstuna, Borås och Norrköping till våra arbetare
städer par preference. Absolut taget är dock arbetareantalet störst 
i de 4 största städerna, ordnade efter folkmängdens storlek. 

Af arbetame voro 81-5 % manliga och 185 % kvinnliga samt 85-3 
% öfver och 14-7 % under 18 år. Kvinnlig arbetskraft har i stor 
utsträckning kommit till användning särskildt inom textilindustrien 
(66-2 %), hvilken jämväl sysselsätter ett afsevärdt stort antal minder
åriga (21-5 %). De minderåriges antal är dock proportionsvis än 
större inom gruppen för grafisk industri (22-8 %).1 

Af tablån å sid. 192—193 framgår ock, a t t närmare hälften 
(482 %) af samtliga svenska fabriker drifvas af aktiebolag (hvilkas 
såväl absoluta som relativa antal år ifrån år ökats) eller andra 
bolag, äfvensom at t inkomstbeloppet i förhållande till produktions
värdet i medeltal för samtliga grupper utgjort 6-6 %, växlande mel
lan 3-9 % för textilindustri och metallindustri och ända upp ti l l 
162 °i för grafisk industri.2 Värdt at t uppmärksamma är dock, a t t 
nämnda inkomstprocent för år 1902 i det stora hela taget ned
gå t t högst väsentligt, eller från 7'3 år 1901 till, som nämndt, 6-G 
år 1902. 

Hvad beträffar den inom rikets fabriksindustri använda drif-
hraften, hafva under år 1902 varit i verksamhet 13,756 motorer 
(oberäknadt 2,605 sekundära elektriska motorer), hvaraf 1,805 elek
tricitetsgeneratorer, 6,060 vattenhjul eller -turbiner, 4,515 ångmaskiner 
samt 804 gas-, petroleum- och varmluftsmaskiner. Det sammanlagda 
antalet hästkrafter (för 11,300 motorer) har angifvits vara 421,750. 
Af de elektriska generatorerna användas dock öfver hälften uteslu
tande för belysningsändamål. 

Olycksfall af nämnvärd beskaffenhet hafva under år 1902 före
kommit vid fabrikerna ti l l ett redovisadt antal af 3,439; dessutom 
hafva genom olyckshändelser under arbete i fabrik förorsakats 84 

1 Rörande kvinnors ocli minderårigas användande inom industrien hänvisas till 
efterföljande artikel. 

2 Ifrågavarande siifror böra dock, enligt hvad i berättelsen påvisas, upptagas 
med stor försiktighet. 
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dödsfall. Af de större fabriksgrupperna förete särskildt maskin
industrien och trävaruindustrien ett relativt stort antal olycksfall 
(resp. 2-7 i, och 1·7 % af hela arbetareantalet inom nämnda grupper). 

Återstår slutligen a t t nämna några ord om hantverksindustrien 
i riket, för hvilken äfven i samma berättelse redogöres. Af ven om 
handtverkerierna numera skjutits i skuggan af den uppblomstrande 
fabriksindustrien, hafva de på långt när icke — och komma för 
visso aldrig — at t spela ut sin rol, utan äro tvärtom allt fort
farande, af en mycket stor betydelse. Af den å sid. 192—193 
meddelade tabellariska öfversikten framgår sålunda, att år 
1902 i riket förefunnos inemot 100,000 handtverkare och handt-
verksarbetare (redovisade sammanlagdt 96,408). Och under det 
a t t den bevillningstaxerade inkomsten för samtliga fabriker ut
gjorde 691/2 millioner kronor (samt företer en minskning), 
uppgick motsvarande inkomstbelopp för handtverkerierna samman
lagdt till 30V» millioner kronor (utgörande en ökning från år 
1900 af c:a 4 millioner kronor och från år 1896 af icke mindre 
än 11 V3 millioner). Däraf komma öfver 5 i/s millioner kronor på 
första gruppen (bagare, mjölnare, slaktare, bryggare m. fl.), 5 mil
lioner på tredje gruppen (garfvare, sadelmakare och tapetserare, 
skomakare m. fl.) o. s. v. Handtverksindustrien, som under år 1901 
gå t t framåt, under det a t t fabriksindustrien då gåt t tillbaka, företer 
äfven under år 1902 ett uppsving. Antalet handtverkare och handt-
verksarbetare ökades under år 1901 med resp. 3,521 och 1,510 samt 
under år 1902 med resp. 3,051 och 1,004. I jämförelse med medel
talen för femårsperioden 1896—1900 hade antalet inom handtverks
industrien sysselsatta personer år 1902 ökats med närmare 15,000 
personer. Af hela antalet handtverkare och handtverksarbetare 
voro 40 % verksamma i städer och 60 % på landsbygden (inkl. köpingar). 
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Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker 
och bergverk år 1902. 

I fjolårets första häfte af föreliggande meddelanden1 återfinnas 
några tabellariska sammandrag efter Kommerskollegii berättelser 
om bergshandteringen samt om fabriker och handtverk rörande kvin
nors och minderårigas användande inom den svenska storindustrien 
år 1901. Sedan Kollegii berättelse om fabriker och handtverk för 
år 1902 numera blifvit offentliggjord — berättelsen om bergshand
teringen för samma år har vari t i t ryck tillgänglig sedan ett år 
tillbaka — hafva tvenne sammandrag, liknande dem i fjol fram
lagda, blifvit utarbetade och meddelas å efterföljande sidor 208— 211.2 

Då emellertid de inom bergshandteringen sysselsatta arbetarne i bergs
berättelsen icke äro så detaljeradt till lokaliteten specificerade som 
fabriksarbetarne, hafva de båda sammandragen icke kunnat göras 
lika omfattande, utan hafva arbetarne vid bergverken måst uteslu
tas ur sammandraget n:r 2 rörande kvinnors och minderårigas an
vändande vid fabriker inom olika landsdelar. 

Såsom af tabellsammandraget n:r 1 framgår, uppgingo fabriks
arbetarne år 1902 t i l l ett sammanlagdt antal af 263,244 och berg-
verksarbetarne ti l l inalles 30,750 eller tillsammans 293,994. I jäm
förelse med närmast föregående år, då den svenska industrien, så
som bekant, led ett allvarsamt bakslag i sin utveckling, utvisa dessa 
siffror en ökning af 1,015 personer för fabriksarbetarne, men där
emot en om ock obetydlig (26' personer) minskning för bergverks-
arbetarne. Antalet vuxna kvinnor och minderåriga af båda könen 
utgjorde år 1902 inom hela storindustrien 80,183 eller 27-2 % af samt
liga arbetare inom samma industri. Ar 1901 räknade samma kate
gorier af arbetspersonalen inalles 80,361 individer eller 27M % af hela 
den dåvarande storindustriella arbetsstyrkan. Antalet vuxna kvin
nor och minderåriga af båda könen har sålunda för år 1902 såväl 
absolut som relativt gåt t tillbaka. Vid ett närmare skärskådande 
af de i tabellsammandraget framlagda talen visar sig, a t t såväl ab
solut som relativ minskning (resp. 353 och 0-2 %) för år 1902 drab
bat de vuxna kvinnorna, medan beträffande de minderårige, båda 
könen tillsammantagna, absolut sedt, ökats från 41,484 till 41,659, 

1 >Meddel.> 1903, s. 28. ff. 
2 Uppmärksammas må, att yrkesgrupperingen är den i arbetsstatistiken använda, 

livilken i vissa delar afviker från fabriksstatistikens tillverkningsklasser. 
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men relativt hållit sig vid alldeles samma procent som föregående 
å r (14-i %). Af de minderårige är det egentligen mankönet inom fa
briksindustrien, som har at t framte någon mera betydande tillök
ning (28,327 från 27,993). Den kvinnliga delen af de minderåriga 
fabriksarbetarne företer det egendomliga förhållandet, a t t densamma 
har at t uppvisa precis samma numerär 1902 som året förut, eller 10,437. 
Vid fördelning af de minderåriga på bergverk och fabriker framgår 
af det redan sagda, att de minderåriga inom den senare industri
sfären absolut taget ökats. Då deras relativa insats här emellertid 
stannar vid precis samma procent (14-7) som föregående år, säger 
det sig själf, at t den faktiskt befintliga förminskningen af minder
åriga inom bergshandteringen varit så pass obetydlig, a t t den icke 
kunnat förrycka samtliga de minderårigas relativa antal inom stor
industrien. 

En allmän öfverblick af kvinnors och minderårigas användande 
inom storindustrien beredes genom följande sammanställning: 

Användandet af kvinnor och minderåriga af båda könen inom 
det storindustriella arbetet ställer sig naturligtvis högst olika inom 
olika tillverkningsgrenar. Vid malmförädlingsverken, som likvisst 
räkna en arbetsstyrka af 16,096 personer, har ju exempelvis för år 1902 
icke en enda kvinnlig arbetare blifvit redovisad, vid stenindustrien och 
vagnfabrikerna med resp. 11,775 och 2,156 arbetare, endast 1 från 
hvardera bransclien. Vid kravatt-, korsett- och trikåfabrikerna stego 
åter kvinnorna till 90 K och däröfver af samtliga arbetarne. Min
deråriga ai-betare hafva redovisats från alla de i sammandragstablån 
specificerade yrkesgrupperna; dock saknas kvinnliga sådana förutom 
vid malmförädlingsverken, där, såsom sagdt, all kvinnlig arbetskraft 
synes vara utesluten, vid kalkbruk, stenindustri, gasverk och koks
fabriker, skeppsbyggerier, vagnfabriker och råsockerbruk. Icke inom 
någon yrkesgrupp steg de minderårigas relativa antal till 40 %, men 
mellan 30 och 40 % nådde de minderåriga vid låd- och spånaskfabri-
ker, jute-, lin- och ullspinnerier samt lito- och kemigrafiska an
stalter. 

Inom följande yrkesgrupper uppgingo de vuxna kvinnornas och 
de minderårigas sammanlagda antal till minst 500: 
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Förestående grupper kunna fördelas i fyra afdelningar; den 
första omfattande sådana industrier, som i hög grad (minst 20 %) 
utnyttja såväl kvinnlig som minderårig arbetskraft, den andra, 
omfattande sådana industrier, som väl tillgodogöra sig kvinnornas 
arbetsförmåga, men icke i afsevärdare mån de minderåriges, den 
t redje , där de minderåriga komma till stor användning (minst 20 
%), men ej kvinnor, samt slutligen den fjärde, där kvinnor och 
minderåriga visserligen tillsammans representera ett antal af 500 
och däröfver, men dock i relation till hela arbetspersonalen hvar för 
sig understiga 20 %, om ock de tillsammans i enstaka fall öfver
stiga detta procenttal. Följes denna indelningsgrund, framträder 
nedanstående tablå: 

Första afdelningen: 

Andra afdelningen: 

Tredje afdelningen: 
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Fjärde afdelningen: 

Såsom synes af denna sammanställning, är det företrädesvis 
textil- och beklädnadsindustrierna, som i hög grad anlita både kvin
nor och minderåriga i sin tjänst. Inom vissa delar af närings- och 
njutningsämnesindustrien samt den grafiska och kemisk-tekniska in
dustrien är förhållandet sammalunda, ehuru icke i samma pregnanta 
mån som inom de förstnämnda grupperna. De stora bergverks-, 
metall-, maskin- och trävaruindustrierna, hvilka tillsammans syssel
sätta 135,786 arbetare eller bort emot hälften af hela den inom stor
industrien sysselsatta arbetspersonalen, sakna hvarje representant i 
de t re första af delningarna, och kunna sålunda öfver hufvud taget 
anses i mindre mån begagna sig af kvinnors och minderårigas arbete, 
om ock dessas absoluta tal äro ganska betydande inom ifrågavarande 
arbetsstarka grupper. En ganska säregen ställning intager glas
industrien, som till handräckningstjänst o. d. i utsträckt grad be
gagnar sig af minderårigt folk, men däremot föga anlitar vuxna 
kvinnor. Enahanda är förhållandet inom den fjärde gruppen be
träffande sågverk och snickerifabriker, grufvor, malmförädlingsverk 
och mekaniska verkstäder samt stenbrott och stenhuggerier. 

Tabellsammandraget n:r 2 öfver kvinnors och minderårigas an
vändande vid fabriker inom olika landsdelar, hvilket, såsom sagts, 
icke omfattar bergshandteringen, utvisar bl. a., a t t de vid fabriks
driften sysselsatta vuxna kvinnorna och minderåriga af båda könen 
tillsammans stego öfver 500 inom följande län: 
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Inom samtliga ofvan nämnda län utgjorde de vuxna kvinnorna 
och de minderåriga mer än 20 % af fabriksarbetarnas sammanlagda 
antal, med undantag endast för Kristianstads, Örebro, Vestmanlands. 
Kopparbergs, Vesterbottens och Norrbottens län. Inom intet af 
dessa undantagslän har heller någon af de industrigrenar, som åter
finnas i de tre första å sid. 203 upptagna afdelningarna, nåt t någon 
rikare blomstring, och det ligger därför i sakens natur, att kvinno-
och barnarbetet där skall i mindre mån exploateras. De län, där 
kvinnorna och de minderåriga hafva at t tillsammans uppvisa de 
högsta procenttalen äro: Elfsborgs (46 %), Hallands (42-3) Göteborgs 
och Bohus' (41-5), Östergötlands (38'9), Stockholms stad (33-3) samt 
Skaraborgs (31-9) och Malmöhus län (30-5 %). De närmare förhål
landena ställde sig inom sistnämnda län sålunda: 
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Inom Elfsborgs, Hallands, Östergötlands, Malmöhus samt Göte
borgs och Bohus län intager, såsom kändt, textilindustrien en synner
ligen framstående plats. Vid Viskan och Gröta älf, vid Oskarström 
och Anderstorp, i Norrköping, i flera af de skånska städerna samt 
i och utanför Göteborg äro en mängd stora väfverier och spinnerier 
i verksamhet, och det är därföre helt naturligt, a t t kvinnor och 
barn inom de nämnda länen skola nå en ovanligt hög procentsiffra, 
bland industriarbetarna. A t t detsamma är fallet inom Stockholms 
stad förklaras närmast af den stora omfattning, bryggerierna och 
tobaksfabrikerna samt den grafiska industrien därstädes ernått, och 
hvad Skaraborgs län slutligen beträffar, så är a t t minnas, a t t inom 
detta län arbeta två stora tändsticksfabriker med tillsammans 1,844 
arbetare, medan länets hela industriarbetarestock räknar endast 6,96& 
personer. 

Med hänsyn till de kvinnliga och minderåriga fabriksarbetarn.es 
fördelning å stad och land, utvisar tabellsammandraget n:r 2, a t t a 
kvinnorna 33,795 äro anställda vid fabriker i städer och köpingar 
samt icke ens hälften så många vid fabriker u landsbygden, där 
antalet kvinnor uppgår till endast 14,828. I städer och köpingar ä r 
nära nog en tredjedel (301 %), men på landet icke fullt en tiondedel 
(9-8 %) af fabriksarbetarne kvinnor. Af de minderåriga fabriks-
arbetarne äro 16,575 sysselsatta vid fabriksdrift i städer och kö
pingar samt 22,189 vid fabriker å landsbygden. Proportionen mellan 
antalet minderåriga arbetare och samtliga arbetare företer dock icke, 
såsom i fråga om kvinnorna, någon nämnvärd skillnad mellan stad 
och land, utan komma i båda fallen på 100 arbetare i medeltal mellan 
14 och 15 minderåriga. 

De städer och köpingar, där de vuxna kvinnorna och de minder
åriga bland fabriksarbetarne år 1902 uppgingo till ett sammanlagd! 
antal af minst 500 voro följande: 

http://fabriksarbetarn.es
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I relation till fabriksarbetarnes hela antal intogo kvinnorna och 
de minderåriga de främsta platserna i Borås (63-2 %), Norrköping 
(56-8 %), Tidaholm (54-7 %), Halmstad (53-4 %), Malmö (524 %) samt 
Göteborg (52-1 %) och Venersborg (51·4 %). De fem första af de här 
nämnda städerna hafva, såsom kändt, en rik textilindustri, Tida
holm har sin stora tändsticksfabrik och, hvad Venersborg beträffar, 
må antecknas, att en tändsticks- och en skofabrik inom detta stads
samhälle räkna tillsammans 960 arbetare, medan stadens hela in
dustri endast har att uppvisa 1,133 arbetare. 

Följande åtta städer sysselsätta vid sin industri mer än 1,000 
vuxna kvinnor och minderåriga arbetare: 

Stockholm 8,̂ 22 
Göteborg 5,270 
Norrköping 4,807 
Malmö 4,834 
Borås 2,355 
Jönköping (med tändsticksfabriker) 1.558 
Gefle (med textil-, tobaks- och bryggerifabriker) . . . 1.314 
Helsingborg (med jute-, sko- och gummivamfabriker) . 1.158 

Tillsammans sysselsattes vid dessa åtta städers industri 29,978 
vuxna kvinnor och minderåriga af båda könen, utgörande omkring 
o!) % af dessa arbetarekategoriers numerär inom hela den svenska 
fabriksindustrien. 

K.-A. 
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1. Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker samt inom bergs-
handteringen år 1902. 

(Enligt Kungl. Kommerskollegii berättelser ang. bergshandteringen samt fabriker och handtverk år 1902.) 

Inom olika yrkesgrupper. 

1 llelii bvgifiKidsiiuliHtrien redoviins s!i«om Inniillverlc. 
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1 (forts.) Inom olika yrkesgrupper. 
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2. Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker år 1902. 

(Enligt Kungl. KomraerBkollegii berättelse ang. fabriker och handtveTk ar 1902.) 

Inom olika landsdelar. 
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2 (forts.). Inom olika landsdelar. 
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Lagstiftningen om barns yrkesarbete i Tyskland. 
Redan före midten af 1800-talet hade i Preussen gjorts början 

till en skyddslagstiftning för de barn och minderåriga, som an
vändes i yrkesarbete. Vid nordtyska förbundets, liksom senare vid 
tyska rikets upprättande blef den preussiska skyddslagstiftningen 
efter hand utsträckt äfven till öfriga stater, hvilket för dessa innebar 
ett betydande framsteg i förevarande afseende. Emellertid var man 
ingenstädes fullt tillfreds med de sålunda gällande bestämmelserna. 
För somliga industrigrenar kändes dessa tryckande och skadliga, 
medan å andra sidan kraf framställdes på ett mycket längre gående 
skydd för arbetarne i allmänhet och särskildt för i fabriker syssel
satta kvinnor, minderåriga och barn. Genom ett riksdagsbeslut af 
är 1873 uppfordrades också regeringen att verkställa en utredning 
om behofvet af en vidare utsträckt skyddslagstiftning. En sådan 
undersökning verkställdes under åren 1874--77, och af dess resultat 
föranleddes regeringen att år 1878 förelägga riksdagen ett lagförslag, 
omfattande ganska ingripande bestämmelser till skydd för arbetarne, 
företrädesvis barn och minderåriga. Förslaget antogs och blef i 
mänga afseenden en utgångspunkt för vidare sträfvanden i samma 
riktning. Dessa sträfvanden åsyftade hufvudsakligen lagstadgad 
söndagshvila, förbättrade förhållanden för de kvinnliga arbetarne 
samt vidare skärpning af förbuden mot barns och minderårigas an
vändande i arbete. I alla dessa afseenden vidtogos betydande för
ändringar genom den på regeringens förslag stiftade lagen af 1 juni 
1891, hvilkens bestämmelser, egentligen begränsade ti l l f a b r i k s 
a r b e t e t , genom särskilda lagar under åren 1895—97 utsträcktes t i l l 
att gälla äfven vissa andra yrken af likartad beskaffenhet. Dessa 
skyddsbestämmelser utvecklades än ytterligare genom lagen af den 
30 juni 1900, hvilken inflöt uti och föranledde en fullständig om
arbetning af vidkommande delar af den allmänna yrkeslagen. Till 
denna sluter sig en serie af tillämpningsföreskrifter och andra 
kungörelser, som af vederbörande, genom lagens egna föreskrifter 
därtill befogad myndighet utfärdats och hvilka i många fall inne
bära inskränkningar eller utvidgningar för vissa fall eller särskilda 
industrigrenar. 

Yrkeslagen (»Gewerbeordnung->) af är 1900 med därtill fogade 
närmare föreskrifter innehåller sålunda i hufvudsak den särskilda 
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lagstiftningen rörande skydd för minderåriga och barn, som arbeta 
i fabriker och därmed jämförlig verksamhet. Däremot omfatta den 
allmänna yrkeslagens bestämmelser icke sådana »arbetsställen, där 
arbetsgifvaren uteslutande sysselsätter personer, som tillhöra hans-
familj» (§ 154: 4). För ett rä t t förstående af den senare tillkomna 
lagstiftningen rörande minderårigas och barns arbete inom yrkes
arbetet öfver hufvud — för hvilken i det efterföljande skall när
mare redogöras — erfordras emellertid en öfversikt öfver yrkeslagens, 
stadganden i berörda afseende rörande fabriksarbetet. 

De minderåriga och barn, som sysselsättas i fabriker och därmed 
jämförlig verksamhet, åtnjuta naturligen först och främst det skydd, 
som lagen tillerkänner alla arbetare inom alla yrken. De viktigaste 
hithörande bestämmelserna äro af följande innehåll. 

I bergverk, saltgrufvor, stenbrott och grufvor, hyttor, fabriker 
och verkstäder, varf, tegelbruk samt vid byggnadsarbeten af olika 
slag få arbetarne icke sysselsättas på sön- eller högtidsdagar. För 
hvarje sådan dag måste åt arbetarne beredas en sammanhängande 
hvilotid af minst 24 timmar. I handels verksamhet må biträden och 
arbetare under inga förhållanden sysselsättas å jul-, påsk- eller 
pingstdagen samt å öfriga sön- och högtidsdagar icke mer än 5-
timmar (§ 105: b). Undantag från dessa bestämmelser äro dock medgifna 
för vissa fall och för särskilda slag af arbete (§ 105: c). Arbetsgifvaren 
måste sörja för arbetslokalernas anordnande och skötsel i enlighet med 
hygienens fordringar och särskildt iakttaga krafven på tillräcklig 
belysning, luftväxling o. d. äfvensom vidtaga nödiga anordningar 
för arbetarnes skydd mot olycksfall vid maskiner samt mot andra 
med arbetet förenade faror (§ 120: a). Vidare har arbetsgifvaren 
att öfva nödig tillsyn öfver at t ordning och goda seder upprätt
hällas vid arbetsstället. Därvid må tillses att, så vidt ske kan, de 
olika könen åtskiljas såväl under arbetet som vid omklädningar o. d. 
i och för arbetet (§ 120: b). Minderåriga och barn må icke antagas 
i arbete, om de ej äro försedda med arbetsbok (§ 107). Arbets
gifvaren är pliktig att åt arbetare under 18 år, som önskar besöka 
fortsättningsskola, bevilja därtill nödig tid (§ 120). Slutligen har 
hvarje arbetsgifvare, som sysselsätter arbetare under 18 år, skyldighet 
att vid arbetsplatsens anordnande och arbetets reglerande iakttaga 
de särskilda hänsyn, som dessas ålder kräfver (§ 120: c). 

Vidkommande därefter särskildt f a b r i k s a r b e t e t innehåller 
yrkeslagen hufvudsakligen följande bestämmelser för användandet 
af barn och minderåriga. 

Barn under 13 år må ej sysselsättas i fabriker, barn öfver 1& 
är endast om de icke vidare äro skyldiga att besöka folkskolan. 
Den dagliga arbetstiden för barn under 14 är får ej öfverstiga & 
timmar. Minderåriga mellan 14 och 16 år må i fabriker ej syssel-
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sättas längre än 10 timmar dagligen (§ 135). Barns och minder
årigas arbete får ej börja före kl. 1/2 6 på morgonen och ej vara 
längre än till kl. Vä 9 på aftonen. Under arbetstiden måste åt 
minderåriga och barn beviljas pauser, hvilkas längd och antal 
bestämts med hänsyn t i l l deras ålder och arbetstid. Under 
pauser må barn och minderåriga icke alls användas i fabriks
verksamheten och endast i vissa fall samt under vissa villkor 
tillåtas uppehålla sig i arbetsrummen. På sön- och högtidsdagar 
äfvensom vissa för religionsundervisning bestämda timmar fä barn 
och minderåriga ej sysselsättas (§ 136). Före deras anställande i 
arbete skall arbetsgifvaren hos polismyndigheten i orten därom göra 
anmälan, hvarvid uppgift lämnas om fabrikens namn, de dagar i 
veckan, under hvilka arbetet skall ega rum, arbetstidens början och 
slut, pauser under arbetet samt sysselsättningens art. I hvarje 
fabrik skall på lä t t synlig plats finnas dels en förteckning öfver 
•där anställda barn och minderåriga med angifvande af arbetstid, 
pauser o. d., dels ock ett utdrag af gällande bestämmelser om barns 
och minderårigas arbete (§ 138). Förbundsrådet eger rätt ighet att 
helt och hållet förbjuda eller blott under vissa villkor medgifva 
barns och minderårigas avbete inom särskilda fabriksgrenar, hvilka 
medföra särskilda faror för hälsa eller sedlighet. A andra sidan 
kan förbundsrådet inom vissa gränser äfven medgifva förlängning 
af den för barn och minderåriga tillåtna arbetstid, för så vidt 
arbetets natur eller andra förhållanden kräfva och tillbörlig omsorg 
om de ifrågavarande arbetarne sådant medgifver (§ 139: a). 

Af dessa sina befogenheter har förbundsrådet vid upprepade 
tillfällen gjort bruk. Så hafva vissa industrigrenar beviljats lätt
nader i fråga om natt- och söndagsarbetet. A andra sidan hafva 
skyddsbestämmelserna för barn och minderåriga, i de punkter lagen 
medgifver, efter hand skärpts beträffande åtskilliga näringsgrenar, 
såsom inom hotell- och restaurantfacket, vid stenbrott och sten-
huggerier, i blyfärgfabriker, glashyttor, glassliperier och -blåserier 
samt sandblåserier, i gummivarufabriker, spinnerier, sten kol sgrufvor, 
sockerfabriker, tegelbruk, inom klädes- och linnekonfektionen o. s. v. 

Erinras må i detta sammanhang, att yrkeslagen (§ 139: c—m) 
beträffande biträden och arbetare, anställda vid öppna försäljnings
ställen samt därtill hörande kontor och lagerrum, stadgar skydds
bestämmelser, som i tillämpliga delar motsvara de för fabriksarbetare 
.gällande. 

Såsom ofvan nämnts hade redan genom åtskilliga under loppet 
af 1890-talet stiftade lagar genomförts ett ganska effektivt skydd 
för de barn, som sysselsättas i fabriker eller därmed jämförlig 
verksamhet. Inom de flesta fabriksgrenar blef därigenom syssel-
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sättandet af barn under 14 år så godt som omöjliggjord! Men i 
stället inträdde en stark ökning beträffande antalet barn, som 
sysselsattes inom annan verksamhet, som ej var underkastad de hin
derliga bestämmelserna. Härom vittnar en år 1898 anställd officiell 
undersökning, enligt hvilken antalet af de barn under 14 år, som 
sysselsattes u tom fabriker och därmed jämförlig verksamhet, ut
gjorde minst 532,283, hvaraf 306,823 (57.64 %) inom olika industrier, 
171,739 (32.2 7 %) vid kringbärning af varor, budskickning o. d., 
21,620 (4.06 %) i värdshusrörelse, 17,623 (3.31 %) i handel samt 2,691 
(0.5i %) inom samfärdseln. Undersökningen gaf vidare vid handen, 
a t t — oafsedt den för åldern alltför starka kroppsliga ansträng
ningen — barnen ofta användes i hälsofarliga yrken samt ålades 
för lång eller olämplig arbetstid. Dessa resultat bekräftades af 
andra undersökningar genom yrkesinspektörerna m. fl. myndigheter, 
hvarjämte skolans målsmän kraftigt framhöllo, hurusom barnens 
användning i yrkesarbete under den tid, de ännu voro skolpliktiga, 
medförde de största vådor äfven ur intellektuell och moralisk synpunkt. 

Dessa missförhållanden afhjälptes icke fullständigt genom yrkes
lagen af år 1900, särskildt därför att denna som nämnts icke gäller 
sådana arbetsställen, där arbetsgifvaren uteslutande sysselsätter 
personer, som tillhöra hans familj. Den ofvannämnda undersök
ningen uppvisade nämligen, att af de inom industriellt arbete (utom 
fabriker) sysselsatta barnen 83 % tillhörde sådana yrkesgrenar, som 
i stor utsträckning bedrefvos såsom hemindustri. Under sådana för
hållanden ansåg man sig böra, vid regleringen af barnarbetet utom 
fabrikerna, frångå den dittills tillämpade principen om familjen 
säsom gräns för skyddslagstiftningens ingripande. 

E t t af regeringen utarbetadt och af förbundsrådet gilladt 
förslag till särskild lag angående barns användande i yrkesmässig 
handtering blef sålunda på våren 1902 förelagdt riksdagen samt 
med vissa ändringar af denna antaget den 23 mars 1903, hvarefter 
lagen den 30 mars utfärdades att träda i kraft från och med den 1 
jan. 1904. 

Enligt lagförslagets motiver bör man vid bedömandet af de 
särskilda föreskrifterna beakta, bl. a., följande synpunkter: 

att bestämmelserna icke afse att ändra, utan endast komplettera 
redan förefintliga inskränkningar i fråga om barnarbetet; 

att lagen berör det arbete, som enligt yrkeslagen vore att anse 
såsom yrkesmässigt (sålunda ej huslig tjänst eller sysselsättning 
inom landtbruket); dock vore det här af ingen betydelse, huruvida 
det sysselsatta barnet själft deltog i det egentliga yrkesarbetet samt 
om arbetskontrakt förefanns eller ej; 

att bestämmelserna gälla äfven för de barn, som ej natt skol-
pliktig ålder; 
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att, då lämplig sysselsättning är nytt ig för barnen och nödig 
hänsyn bör tagas till föräldrarnes ekonomiska omständigheter, 
åtgärder böra vidtagas endast för det fall, at t arbetet t i l l sin be
skaffenhet icke är ägnadt för barnen, a t t det är för långvarigt eller 
utföres på olämpliga tider; 

att särskilda bestämmelser måste gifvas i fråga om e g n a barn 
och inskränkas till et t minimum, dels för att ej ekonomiskt skada 
vissa befolkningskategorier och dels med hänsyn till svårigheten a t t 
öfva kontroll; 

•samt att, då barn för tredje persons räkning sysselsättas i 
föräldrarnes bostad eller med kringbärning af varor o. d., ansvaret 
för öfverträdelser mot lagens besträmmelser åligger f ö r ä l d r a r n e , 
ej den tredje personen. 

Med afseende å lagens innehåll meddelas här några närmare 
upplysningar. (Jfr lagtexten å ss. 217—223.) 

§§ 1—3 omfatta nödiga inledande bestämmelser. Lagen skall 
omfatta allt arbete, som enligt yrkeslagen betraktas såsom yrkes
mässigt (§ 1), den afser alla barn under 13 år äfvensom alla äldre 
barn, hvilka ännu äro skyldiga at t besöka folkskolan (§ 2). Samtliga 
dessa barn fördelas under tvenne särskilda kategorier, egna barn 
och främmande barn (§ 3). Bestämmelserna om egna barn gälla 
älven, när de för tredje persons räkning sysselsättas i anhörigs 
bostad eller verkstad. 

§§ 4—11 innehålla föreskrifter om främmande barns arbete. 
Sådana la icke alls sysselsättas vid byggnadsarbeten, tegelbruk, 
stenbrott, grufvor o. s. v. äfvensom vid de arbetsställen, som upp
tagas i en särskild till lagen fogad förteckning (§ 4). 

Till arbete vid andra verkstäder, i handel och samfärdsel, vid 
offentliga teater- o. d. föreställningar, i hotell- och värdshusrörelse, 
ATid kringförande af varor samt annan budskickning må främmande 
barn under 12 år icke användas samt sådana barn öfver 12 år 
endast under vissa villkor med afseende ä arbetstid o. d. (§§ 5—8). 
Flickor må under inga omständigheter användas a t t betjäna gäster 
i hotell- och värdshusrörelse (§ 7). På sön- och högtidsdagar skola 
främmande barn, med vissa bestämda undantag, vara lediga (§ 9). 

Förrän främmande barn sysselsättas i varaktigt arbete, skall 
arbetsgilvaren därom underrätta polismyndigheten i orten (§ 10) 
samt af denna, på föranstaltande af resp. målsmän, förses med et t 
arbetskort för hvarje barn. 

§t? 12—17 innehålla bestämmelser om sysselsättande af egna 
bunt. Dessa få ej användas i de yrken, inom hvilka sysselsättandet 
af främmande barn är förbjudet, äfvensom i verkstäder, där motorer, 
drifna af elementär kraft, regelbundet brukas (§ 12). Vid andra 
verkstäder, i handel och samfärdsel få egna barn under vissa villkor 



LAGSTIFTNINGEN OM BARNS YRKESARBETE I TYSKLAND. 217 

beträffande arbetstid o. d., användas, endast om de fyllt 10 år; sker 
arbetet för tredje persons räkning, måste de hafva fyllt 12 år. 
Arbete på sön- och högtidsdagar är förbjudet äfven för egna barn 
(§ 13). Om sysselsättandet af egna barn vid teater- o. d. föreställ
ningar gälla samma bestämmelser som i fråga om främmande barn 
(§ 15). I hotell- och värdshusrörelse må barn under 12 år öfver hufvud 
icke sysselsättas och flickor icke användas at t betjäna gäster (§ 16). 
Egna barn få sysselsättas med kringförande af varor och annan 
budskickning; dock skola; när arbetet sker för tredje persons räkning, 
härom gälla bestännnelserna om främmande barn (§ 17). 

I §§ 18—22 lämnas vissa gemensamma bestämmelser, som 
definiera begreppet verkstäder (% 18), lämna upplysningar om af-
vikelser från normaltiden (§ 19), bestämma särskilda befogenheter 
för polismyndigheterna (§ 20), ordna uppsikten öfver lagens efter-
lefnad (§ 21) samt gifva vederbörande stater rä t t at t själfva bestämma, 
hvilka olika myndigheter skola öfvertaga de i lagen angifna ämbets-
befogenheter (§ 22). 

§§ 23—29 innehålla straffbestämmelser. I § 30 förklaras, a t t 
lagen icke förhindrar, at t de särskilda staternas lagar kunna inne
hålla längre gående bestämmelser. 

Lagen trädde, som nämndt, i kraft den 1 januari 1904 (§ 31). 

Lag angående barns användande i yrkesmässig handtering 
den 30 mars 1903.1 

I. Inledningsstadganden. 

I fråga om barns användande i sådant arbete, som enligt den allmänna yr
keslagens (»Gewerbeordnung») bestämmelser är att betrakta såsom yrkesmäs
sigt, skola, jämte öfriga i rikslag gällande föreskrifter, följande stadganden ega 
tillämpning; och innehålla §§ 4—11 föreskrifter om sysselsättandet af främ
mande barn samt §§ 12—17 föreskrifter om sysselsättandet af egna barn. 

§ 2. »Barm enligt denna lag. 
Med barn förstås i denna lag gossar och,flickor under 13 år äfvensom 

de gossar och flickor öfver 13 år, som ännu äro förpliktade att besöka folkskolan. 

§ 3. Egna eller främmande barn. 
I denna lag förstås med egna barn: 
1) Barn, hvilka stå i släktskapsförhållande intill tredje led med den, 

som lämnar dem arbete, eller hans maka, resp. hennes make; 
2) barn, hvilka äro fosterbarn eller myndlingar till den, som lämnar dem 

arbete, eller hans maka, resp. hennes make; 
1 Gesetz. betreffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben, vom 30 März 1903 

(Reichssesetzblntt 1903 N:o 14; Reichsarbeitsblatt April 1903). 
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3) barn, hvilka för lagstadgad tvåugsuppfostran äro auförtrodda åt viss 
person, som sysselsätter dem tillsammans med barn af de under 1) och 2) 
angifna slag, 

allt under villkor att barnen tillhöra vederbörande arbetsgifvares hushåll. 
Barn, hvilka enligt dessa bestämmelser icke kunna betraktas såsom egna 

barn, anses såsom främmande barn. 
Föreskrifterna om sysselsättandet af egna barn gälla äfven för sysselsät

tande af de barn, som för tredje persons räkning sysselsättas i boning eller 
verkstad, tillhörig person, till hvilken de stå i under 1) angifvet förhållande 
och till hvara hushåll de höra. 

II. Sysselsättning af främmande barn. 
§ 4. Förbjudna slag af sysselsättning. 
Barn må icke sysselsättas: vid bygggnadsarbete af något slag; vid ar

bete i sådana tegelbruk äfvensom i sådana ofvan jord bedrifna stenbrott och 
grufvor, på hvilka bestämmelserna i §§ 134—139 af den allmänna yrkeslagen 
icke äro tillämpliga; vid de i efterföljande förteckning upptagna verkstäder; vid 
stenknackning; i skorstensfejareyrket; i med speditionsaffär förbunden åkereri-
rörelse; vid blandning och målning af färger; vid arbete i källare. 

Förbundsrådet äger förbjuda barns användande i annan olämplig syssel
sättning samt ändra förteckningen. Beslutade ändringar skola offentliggöras i 
Keichs-Gesetzblatt och bringas till Riksdagens kännedom omedelbart eller, om 
denna icke är samlad, vid dess förstkommande session. 

§ 5. Sysselsättning vid vissa verkstäder, i handel och samfärdsel. 
Vid verkstäder (§ 18), i hvilka sysselsättande af barn icke enligt § 4 

nr förbjudet, i handel (§ 105 b, mom. 2 och 3, af den allmänna yrkes
lagen) och i samfärdsel (§ 105 mom. 1 af anförda lag må barn under 12 
ar icke sysselsättas. 

Sysselsättande af barn öfver 12 år må icke ega rum under tiden mellan 
kl. 8 på aftonen och kl. 8 morgonen och icke före förmiddagsundervisning. 
Arbetet må ej vara längre än tre eller, under af vederbörande myndighet be
stämda skolferier, 4 timmar om dagen. Vid middagstiden skola barnen be
redas en rast om minst 2 timmar. På eftermiddagen må arbetet icke börja 
förrän 1 timme efter undervisningens slut. 

§ C. Sysselsättning vid offentliga teaterföreställningar och andra 
offentliga förevisningar. 

Vid offentliga teaterföreställningar och andra offentliga förevisningar må 
barn icke sysselsättas. t 

Vid sådana föreställningar och förevisningar, som erbjuda ett högre konst
närligt, eller vetenskapligt intresse, kan lägre förvaltningsmyndighet, efter hö
rande af vederbörande skolinspektionsmyndighet, medgifva undantag. 

§ 7. Sysselsättning i hotell- vh värdshnsrörelse. 
1 hotell- och värdshusrörelse må barn under 12 är under inga för

hållanden sysselsättas och flickor (§ 2) icke användas till att betjäna gäster. 
I öfrigt ega bestämmelserna i § 5 mom. 2 tillämpning i afseende på syssel
sättande af barn öfver 12 är. 
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§ 8. Sysselsättning med kringförande af varor och annan bud-
s hickning. 

I afseende på barns sysselsättande med kringförande af varor samt annat» 
budskickning inom såväl de i §§ 4—7 angifna som andra yrken tillämpas 
bestämmelserna i § 5. 

För de första två åren efter denna lags trädande i kraft kan lägre för
valtningsmyndighet, efter hörande af vederbörande skolinspektionsmyndighet, 
för sitt distrikt eller del däraf, i allmänhet eller för särskilda yrkesgrenar 
medgifva, att barn öfver 12 år må sysselsättas redan från kl. 6.30 på morgonen 
och före förmiddagsundervisningen; dock må arbete före förmiddagsundervis
ningen icke vara längre än en timme. 

§ 9. Söndagshvila. 
På sön- och högtidsdagar (§ 105 a mom. 2, allm. yrkeslagen) må barn 

icke sysselsättas, med de undantag, som i mom. 2 och 3 här nedan bestämmas. 
Med afseende å offentliga teaterföreställningar och andra offentliga förevis

ningar gälla bestämmelserna i § 6 äfven sön- och högtidsdagar. 
Med afseende å kringförande af varor och annan budskickning gälla be

stämmelserna i § 8. Likväl må på sön- och högtidsdagar dylikt arbete icke 
påfordras för längre tid än två timmar och icke efter kl. 1 på eftermidda
gen; ej heller må arbete ega rum under den sista halftimmen före hög-
messogudstjänstens början eller under densamma. 

§ 10. Anmälan. 
Förrän barn användes i arbete, åligger det arbetsgifvaren att därom till 

polismyndigheten i orten afgifva skriftlig anmälan. I denna anmälan skall an-
gifvas arbetets plats och art. 

Bestämmelsen i mom. 1 gäller icke tillfälligt sysselsättande med enstaka 
uppdrag. 

§ 11. Arbetskort. 
Barn må icke i arbete användas, förrän arbetskort för detsamma utläm

nats till arbetsgifvaren. Denna bestämmelse gäller icke tillfälligt sysselsättande 
med enstaka uppdrag. 

Arbetskorten utfärdas, på begäran eller efter medgifvande af barns målsman, 
kostnadsfritt och utan stämpelafgift genom polismyndigheten å den plats, där 
barnet senast haft varaktig bostad; kan målsmans förklaring icke införskaf
fas, eger vederbörande kommunalmyndighet att lämna erforderligt medgif
vande. Korten skola upptaga barnets namn, födelseår och födelsedag samt 
målsmans namn, stånd och senaste hemvist. 

Arbetsgifvaren skall förvara arbetskortet, på myndighets anfordran upp
visa detsamma och, sedan arbetsförhållandet i vederbörlig ordning upphört, 
återställa det till målsmannen. Kan upplysning icke vinnas om målsmans 
hemvist, återlämnas arbetskortet till den i mom. 2 angifna lokala polis
myndighet. 

Härvid gälla de i § 4 af lagen om yrkesdomstolar den 29 september 
1901 (Reichs-Gesetzblatt s. 353) gifna bestämmelser angående yrkesdomstols 
befogenhet vid tvist om arbetsböcker. 

III. Sysselsättande af egna barn. 
§ 12. Förbjudna slag af arbete. 
I yrken, där enligt bestämmelserna i § 4 främmande barn icke må syssel

sättas, äfvensom i verkstäder, i hvilka motorer, drifna med elementär kraft 
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(ånga, vind, vatten, gas, luft, elektricitet o. s. v.), komma till icke endast 
tillfällig användning, må ej heller egna barn sysselsättas. 

§ 13. Sysselsättning vid verkstäder, i handel och samfärdsel. 

Vid verkstäder, inom hvilka sysselsättande af barn icke enligt § 12 är 
förbjudet, i handel och i samfärdsel må egna barn under 10 år öfver hufvud 
icke sysselsättas och egna barn öfver 10 år icke sysselsättas under tiden mel
lan kl. 8 på aftonen och kl. 8 på morgonen eller före förmiddagsundervisnin
gen. Vid middagstiden skola barnen beredas en rast af minst 2 timmar. 
På eftermiddagen må arbetet icke börja förrän 1 timme efter undervisnin
gens slut. 

Egna barn under 12 år må icke för tredje persons räkning sysselsättas 
i boning eller verkstad, tillhörig person, till hvilken de stå i sådant släkt
skapsförhållande, som under § 3 mom. 1 angifves. 

På sön- och högtidsdagar må ej heller egna barn sysselsättas vid verk
städer, i handel eller vid samfärdsel. 

§ 14. Förbundsrådets särskilda befogenhet. 

Förbundsrådet äger att för de två första åren efter denna lags trä
dande i kraft för särskilda slag af dels de i § 12 angifna verkstäder, i 
hvilka motorer drifna med elementär kraft komma till icke allenast tillfällig 
användning, dels ock de i § 13 mom 1 angifna verkstäder medgifva undan
tag från de i nämnda § och mom. träffade bestämmelser. 

Efter denna tids utgång kan förbundsrådet för särskilda slag af de i § 
12 angifna verkstäder med motordrift medgifva, att egna barn sysselsättas 
i den utsträckning, § 13 mom. 1 medgifver, dock under villkor att barnen 
icke må sysselsättas vid de af motorer drifna maskinerna. Förbundsrådet 
kan äfven för särskilda af de i § 13 mom. 1 angifna verkstäder medgifva 
undantag från förbudet att sysselsätta barn under 10 år, därest barnen an
vändas till särdeles lätta och för deras ålder lämpliga sysselsättningar; arbetet 
må icke ega rum under tiden mellan kl. 8 på aftonen och kl. 8 på morgonen. 
Vid middagstiden skola barnen beredas en rast på minst 2 timmar, på efter
middagen må arbetet icke börja förrän 1 timme efter undervisningens slut. 

Undantagsbestämmelserna kunna gälla i allmänhet eller för särskilda 
•distrikt. 

§ 15. Sysselsättning vid offentliga teaterföreställningar och andra 
offentliga förevisningar. 

Med afseende å sysselsättande af egna barn vid offentliga'teaterföreställningar 
•och andra offentliga förevisningar gälla bestämmelserna i § 6. 

§ 16. Sysselsättning i hotell- och värdshusrövelse. 
I hotell- och värdshusrörelse må barn uuder 12 år under inga förhållanden 

sysselsättas och flickor (§ 2) icke användas till att betjäna gäster. Lägre för
valtningsmyndighet eger att, efter hörande af vederbörande skolinspektions-
myndighet, i orter, hvilka enligt senaste folkräkning hafva mindre än 20,000 
invånare, medgifva undantag för rörelse, där i regel endast till arbetsgifvarens 
familj hörande personer sysselsättas. I öfrigt ega bestämmelseran i § 13 
mom. 1 tillämpning i afseende på sysselsättande af egna barn. 

§ 17. Sysselsättning med, kringförande af raror och annan bud-
skickning. 

Med afseende å sysselsättande med kringförande af tidningar, mjölk och 
bakverk ega bestämmelserna i § 8 och § 9 mom. 3 tillämpning i de fall, 
då barnen sysselsättas för tredje persons räkning. 
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I öfrigt må egna barn sysselsättas med kringförande af varor och annan 
budskickning. Genom polisförordningar, utfärdade af därtill befogad myndig
het, kan inskränkning härutinnan påbjudas. 

IV. Gemensamma bestämmelser. 
§ 18. »Verkstäder» enligt denna lag. 
Med verkstäder förstås, förutom verkstäder enligt § 105 mom. 1 af 

allmänna yrkeslagen, äfven sof- och boningsrum samt kök, om yrkesarbete där 
förrättas, äfvensom under bar himmel belägna platser, där yrkesarbete utföres. 

§ 19. Afvikelser från normaltid. 
• Uppgår skillnaden mellan normaltid och ortstid till mer än en fjär

dedels timme, kan högre förvaltningsmyndighet, med afseende å de i denna lag 
gifna bestämmelserna angående den tillåtna dagliga arbetstidens början och 
slut, för sitt distrikt eller särskilda delar däraf medgifva afvikelser frafl före
skriften om normaltid i Tyskland (lag af den 12 mars 1893, Reichs-Gesetz-
blatt, s. 93). Afvikelserna må icke uppgå till mer än en half timme. La
gens bestämmelser om arbetstidens medgifna längd beröras ej häraf. 

§ 20. Särskild befogenhet för polismyndighet. 
Vederbörande polismyndigheter kunna, på hemställan eller efter hörande 

af skolinspektiousmyndigheten, genom särskild föreskrift för vissa barns vid
kommande inskränka eller förbjuda sysselsättning, som enligt förestående be
stämmelser är tillåten, därest densamma visat sig medföra afsevärda olägen
heter äfvensom, om arbetskort för barnet utlämnats (§ 11), indraga detsamma 
och förvägra utlämnandet af nytt arbetskort. 

Vederbörande polismyndigheter ega vidare att, för undanröjande af afse
värda, för sedligheten farliga missförhållanden, genom särskilda föreskrifter 
för vissa hotell- och värdshusrörelser ytterligare inskränka eller förbjuda barns 
sysselsättande. 

§ 21. Tillsyn. 
I den mån tillsynen icke genom beslut af förbundsrådet eller på för

anstaltande af de särskilda staternas regeringar är annorledes anordnad, 
gälla bestämmelserna i § 139 b af allmänna yrkeslagen. 

I privatbostäder, uär uteslutande egna barn sysselsättas, må inspektioner 
nattetid ega rum endast för det fall, att på sakförhållanden grundade miss
tankar förefinnas därom, att barnen sysselsättas med nattarbete. 

§ 22. Myndigheter. 
Hvarje förbundstats centralmyndighet kungör, hvilka myndigheter i staten 

förstås med beteckningarna: högre förvaltningsmyndighet, lägre förvaltnings
myndighet, skolinspektionsmyndighet, kommunalmyndighet och polismyndighet. 

V. Straffbestämmelser. 
§ 23. 
Med böter intill två tusen mark straffas den, som öfverträder §§ 4—8. 
Vid fortsatt brott1 kan fängelsestraff (»Gcfängnisstrafe») intill 6 månader 

ådömas. 
1 »Gewohnheitgmässige Zuwiderhandlung?. 

16 
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§ 75 af lagen om domstolsorgauisationen tillämpas. 

§ 24. 
Med böter intill sex hundra mark straffas: 
1) den, som i strid med bestämmelserna i § 9 sysselsätter barn påsön-

och högtidsdagar; 
2) den, som öfverträder sådana med stöd af § 20 meddelade särskilda 

föreskrifter, som röra sysselsättande af främmande barn. 
Vid fortsatt brott l kan lindrigare friheststraff (»Haft) ådömas. 

§ 25. 
Med böter intill ett hundrafemtio mark straffas: 
1) den, som öfverträder §§ 12—16 samt § 17 mom. 1. 
2) den, som öfverträder sådana med stöd af § 20 eller § 17 mom. 2 

meddelade särskilda föreskrifter, som röra sysselsättande af egna barn. 
Vid fortsatt brott1 kan lindrigare frihetsstraff (»Haft») ådömas. 

§ 26. 
Med böter intill trettio mark bestraffas arbetsgifvare, hvilka underlåtit 

fullgöra de dem enligt § 10 åliggande förpliktelser. 

§ 27. 
Med böter intill tjugu mark straffas: 
1) den, som i strid med bestämmelsen i § 11 mom. l tager eller behåller 

barn i arbete; 
2) den, som öfverträder bestämmelsen i § 11 mom. 3 om arbetskort. 

§ 28. 
Straffpåföljd för i § 24 angifven förseelse kan ej göras gällande, sedan 

tre månader förflutit. 

§ 29. 
Bestämmelserna i § 151 af allmänna yrkeslagen äga tillämpning. 

VI. Slutbestämmelser. 
§ 30. 
Förestående bestämmelser utgöra intet hinder för de längre gående in

skränkningar i afseende på barns sysselsättande i yrkesarbete, hvilka äro eller 
varda stadgade i vederbörande särskilda staters lagar. 

§ 31-
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1904. 

1 »Gewohnheitsmässige Zuwiderhandlung». 



LAGSTIFTNINGEN OM BARNS YRKESARBETE I TYSKLAND. 2 2 3 

Bilaga. 

Förteckning öfver sådana verkstäder, vid hvilkas drift barn icke må syssel
sättas, förutom till kringförande af varor och annan budskickning: 

Verkstäder för tillverkning af skiffervaror, skiffertaflor och griffiar, med 
undantag af sådana verkstäder, där endast färgning, målning, påklistring och 
inpackning af griffiar samt färgning, linjering och inramning af skiffertaflor 
verkställes. 

Stenhuggeriverkstäder. 
Verkstäder för borrning, slipning och polering af sten. 
Kalk- och gipsbrännerier. 
Krukmakareverkstäder. 
Verkstäder för blåsning, etsning, slipning eller mattslipning af glas, med 

undantag af glasblåserier, där blåsning verkställes uteslutande vid lampa. 
Spegelglasvcrkstäder. 
Verkstäder för galvanisk förgyllning, försilfring, förnickling och öfverdrag-

ning med annan metall eller framställande af föremål på galvanoplastisk väg. 
Verkstäder för målning af bly- och tennleksaker. 
Bly-, zink-, tenn- och gelbgjuterier samt andra metallgjuterier. 
Gördelmakare- och bronserareverkstäder. 
Verkstäder där bly, koppar, zink eller legeringar af dessa metaller be

arbetas eller förarbetas. 
Verkstäder för slipning och polering af metaller. 
Filhuggerier. 
Svärdsfejerier och lödningsverkstäder. 
Verkstäder där kvicksilfver användes. 
Verkstäder för framställning af explosiva ämnen, fyrverkeripjäser, tänd

stickor och andra tändande varor. 
Afdragerier. 
Verkstäder för blekning medelst kemiska ämnen af tråd och väfnader. 
Färgerier. 
Lumpsorteringsanstalter. 
Hudinsalterier, garfverier. 
Verkstäder för tillverkning af gummi-, guttaperka- och kautschukvaror. 
Verkstäder för tillverkning af sängkläder. 
Tagelspinnerier. 
Verkstäder för arbete i perlemor. 
Verkstäder för beredning (förarbetande) af hår och borst. 
Borstbinderier och penselmakerier, där material af utländska djur kommer 

till användning. 
Slakterier. 
Verkstäder för behandling af harhår. 
Anstalter för rengöring af dun. 
Kemiska tvättanstalter. 
Målarevevkstäder. 

Yrkessta-
tistikens 
grupper. 

IV. 

v. 

Vf. 

VII. 

ix: 

XI. 

XII. 

XIII. 
XIV. 
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Lagen om ålderdomsunderstöd i Danmark den 9 
april 1891 och dess verkningar. 

Tanken att genom statens försorg bereda åt de obemedlade klas
serna en tryggad ålderdom uppstod i Danmark redan på .1870-talet. 
Sålnnda väckte en år 1875 tillsatt arbetarekommission förslag om 
upprättandet af en statsanstalt för ålderdomsförsäkring, hvarvid man 
likväl tänkte sig tillslutningen till densamma såsom i hufvudsak 
frivillig. 

Äfven inom riksdagen bragtes denna fråga flera gånger å bane, 
till dess slutligen regeringen tog saken om hand och år 1883 fram
lade ett förslag till Lov om en anstalt for billige Alderdomsforsar-
gelser. Med anledning af de anmärkningar, som framställdes vid 
förslagets behandling i Folketinget, tog regeringen detsamma till
baka, men framlade i stället följande år ett nytt, i åtskilliga punk
ter omarbetadt förslag. (Förslag till Lov om en Aldcrdomsforser-
(jeheanstalt for ubemedlede). I hufvudsak voro de båda förslagen 
lika och afsågo upprättandet af en statsanstalt med ändamål att 
för de medel, som af intressenterna insattes, jämte tillskott ur stats
kassan, förskaffa åt obemedlade personer en större eller mindre lif-
ränta. Tillträdet t i l l anstalten skulle vara frivilligt, och något för-
säkringstväng var sålunda icke afsedt att införas. Förslaget föll 
emellertid i Folketinget redan vid första läsningen, och under de 
närmast följande åren fick frågan om ålderdomsförsörjningen hvila. 

Först är 1891 togs saken upp på nytt. I mars nämnda år fram
lade sålunda en del af Folketingets högermän och moderata vänster
män ett lagförslag, hvari tanken på en försäkring i en eller annan 
form kastats alldeles öfver bord, och ålderdomsunderstödsfrågan löstes 
efter helt och hållet nya grunder. Förslaget vann riksdagens bifall 
och erhöll den 9 april samma år kunglig sanktion. 

Den sålunda antagna lagen — Lov om Ålderdomsunderstattehc 
til vcerdigc trcengende udenfor Fattigvcesenet — innehåller i hufvud
sak följande bestämmelser. 

Den som, efter att hafva fyllt sextio är, blir ur stånd att för
skaffa sig själf och dem, hvilka han är lagligen pliktig att försörja, 
nödigt uppehälle eller värd under sjukdom, är, för såvidt han har 
infödingsrätt i landet, berättigad att erhålla ålderdomsunderstöd 

(§ 1). 
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För att erhålla dylikt understöd erfordras: a) att sökanden icke 
genom laga dom förklarats skyldig till en i den offentliga meningen 
vanärande handling, för hvilken han ej erhållit upprättelse (JEres-
oprejsning), b) att behofvet icke har sin grund i handlingar, hvar-
igenom sökanden till förmån för barn eller andra beröfvat sig själf 
medel till sitt uppehälle, i ett oordentligt eller slösaktigt lefnads-
sätt, eller på annat liknande sätt är själfförvålladt, samt c) att sö
kanden haft stadig hemvist i landet unde» de sista tio åren, förrän 
understöd begäres, och under samma tid icke mottagit fattigunder
stöd eller gjort sig skyldig till lösdrifveri eller bettleri (§ 2).1 

Ansökan om ålderdomsunderstöd ingifves i Köpenhamn till ma
gistraten och i öfriga delar af landet till vederbörande kommunal
styrelse. Ansökningen, som bör innehålla de för bedömande af sö
kandens rätt till understöd nödiga uppgifter, skall vara åtföljd af 
de intyg och bevis, som kunna af sökanden anskaffas, samt förses 
med en af honom på tro och heder underskrifven förklaring, att dess 
innehåll är med sanningen öfverensstämmande (§ 3). 

Den kommunala myndigheten pröfvar ansökningen och afgör, 
om sökanden har rätt till ålderdomsunderstöd samt bestämmer i så 
fall, hvad och huru mycket som bör beviljas honom (§ 4). 

Understödet skall utgöra hvad som i hvarje särskildt fall er
fordras till den understöddes och hans familjs nödiga underhåll och 
vård under sjukdom, men kan för öfrigt bestå såväl i penningar 
som naturaförmåner samt, där omständigheterna tala för en dylik 
anordning, i understödstagarens intagande å särskildt härför afsedda 
asyler eller liknande anstalter (§ 5). 

Därest understödstagarens behof icke föranledts af tillfälliga 
orsaker, såsom öfvergående sjukdom, arbetslöshet e. d., behåller han 
det honom en gång beviljade understödet, så länge hans förhållanden 
förblifva oförändrade. Begår han en handling, som enligt § 2 (se 
ofvan) utestänger honom från rätten att erhålla ålderdomsunderstöd, 
eller förslösar han detta, bortfaller detsamma. Ingår han äktenskap 
och kommer därefter i behof af ytterligare understöd utöfver det han 
uppbär vid äktenskapets ingående, öfvertages hans försörjning af 
allmänna fattigvården (§ 6). 

Ålderdomsunderstödet lämnas af den kommun, där understöds-
tagaren är bosatt, men är han icke därstädes berättigad till fattig-

1 Såsom öfvergångsbestämmelse stadgades emellertid, att personer öfver sextio är, 
som vid lagens trädande i kraft åtnjöto eller hade åtnjutit fattigunderstöd, föllo in 
under lagens bestämmelser, därest fattigunderstödet utgått först efter det sextionde 
året och vederbörande under de sista tio åren, förrän detta understöd började, upp
fyllt de under mom. c) nämnda bestämmelserna. Den efter det sextionde året erhållna 
hjälpen af fattigvården skulle under dessa förhållanden icke betraktas såsom fattig
understöd. 
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försörjning, skola tre fjärdedelar af kostnaderna ersättas af den kom
mun, hvilken försörjningen enligt lagen åligger (§ 7). 

Af kommunernas utgifter för ålderdomsunderstöd tillskjuter 
statskassan hälften, dock sammanlagdt icke öfver 2 mill. kr. (§ 9).1 

Regeringen önskade naturligtvis lära känna, huru den nya lagen 
verkade, och det ålades därför kommunerna att årligen till inrikes
ministeriet insända vissa statistiska uppgifter enligt ett härför upp-
rättadt formulär. Bearbetningen af det sålunda insamlade materialet 
öfverlämnades åt Statistiska byrån i Köpenhamn, som tid efter annan 
i »Statistiske Meddelelser» framlagt resultaten af dessa bearbetningar. 
Hittills hafva redogörelser på detta sätt offentliggjorts för åren t. o. m. 
1901, och man känner sålunda lagens verkningar, såvida dessa öfver 
hufvud taget kunna statistiskt ådagaläggas, under sammanlagdt ett 
decennium. 

Hvad då först a n t a l e t u n d e r s t ö d s t a g a r e beträffar, så uppgick 
detta — bortsedt från de endast tillfälligt understödda — i början af 
hvart och ett af åren 1893—1902 ti l l : 

Antalet understödstagare har sålunda befunnit sig i ständigt 
stigande. I relativa tal uttryckt uppgår tillväxten till inalles 38 % 
och är, som man ju också kunde vänta, störst under de år, som följde 
närmast efter lagens utfärdande. 

I förhållande till landets folkmängd utgjorde understödstagar-
nes antal den 1 jan. 1894 2,io %, den 1 jan. 1896 2.22 >i och den 1 

1 Beloppet höjdes år 1899 till 2Vs mill. kr. I praxis har paragrafen tillämpats 
så, att staten ersatt koinmuueruas utgifter för ålderdomsunderstöd med hälften, äfven 
om härigenom det i lagen uppförda anslaget kommit att öfvorskridas. I lagen af den 
23 maj 1902 ströks också detta förbehåll om ett visst belopp, hvartill statens bidrag 
högst finge uppgå. Genom sistnämnda lag gjordes i öfrigt äfven en del andra rätt 
betydelsefulla ändringar i ålderdoinsunderstödslagen. Sålunda stadgas, att rätten till 
ålderdomsunderstöd för framtiden jämväl skall betingas af, att vederbörande veter
ligen icke fört en lefnad, som väcker allmän förargelse (genom bevislig dryckenskap, 
otukt e, d.). Hjälp lämnad till skötsel under sjukdom (medicin och lasarettsvård m. ni. 
därunder inbegripet) betraktas med hänsyn till rätten till ålderdomsunderstöd icke 
såsom fattighjälp. Vidare stadgas det, att inkomster såväl som fri bostad intill ett 
värde af tillsammans 100 kr. om året, som sökanden tilläfventyrs kan hafva genom 
privat understöd, skall lämnas utom räkningen vid bedömandet af förefintligt behof. Den 
kommunala myndigheten är därjämte berättigad att, då förhållandena tala därför, på 
samma sätt bortse från inkomster, som sökanden möjligen kan hafva genom lifränta, 
legat, pension c. d., liksom också från förmånen af fri bostad, för såvidt värdet häraf 
samt af möjligen förekommande privat understöd tillsammans icke öfverstiger 100 kr. 
om året. 
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jan. 1901 2,38 % Understödstagame hafva sålunda ökats betydligt 
hastigare än folkmängden. Detta bevisar emellertid icke, att be-
hofvet af dylikt understöd blifvit relativt större nu än förr, utan 
förklaras dels däraf, att lagen så att säga mer och mer inarbetats 
hos befolkningen, dels ock däraf att afgången bland understöds-
tagarne — som sannolikt framdeles, då lagen varit tillräckligt länge 
i kraft, kommer att någorlunda uppväga tillflödet — ännu icke 
uppnått sin normala storlek. 

Inom landets olika hufvuddelar utgjorde antalet understöds-
tagare den 1 jan. 1901 i procent af befolkningen: 

Man finner häraf, att lagen äger den relativt största betydelsen 
för landsbygdens befolkning, under det att den kommer till långt 
mindre användning i städerna och särskildt i Fredriksberg och Kö
penhamn. 

Detta förhållande finner sin hufvudsakliga förklaring i befolknin
gens olika åldersfördelning. I städerna finnes nämligen på grund af in
flyttningen från landsbygden ett relativt stort antal personer i de 
mellersta åldersklasserna, under det att på landsbygden just af samma 
anledning de äldre åldersklasserna utgöra en relativt större andel 
af hela folktalet. Sålunda uppgingo enligt folkräkningen år 1890 
åldersklasserna öfver 60 år — de åldrar som kunna göra anspråk på 
understöd — på landsbygden till l ] , n % i provinsstäderna till 8,89 %, 
i Fredriksberg till 8,22 % och i Köpenhamn till endast 7,BI % af be
folkningen i dess helhet. Att emellertid jämte detta förhållande 
äfven andra — exempelvis olika förmögenhetsförhållanden — härvid 
spela en roll, visar oss en jämförelse mellan siffrorna för Köpenhamn 
och Fredriksberg. Oaktadt nämligen den senare orten har jäm
förelsevis flera äldre personer än den förra, utgjorde dock, såsom 
ofvan visades, det relativa antalet understödstagare i Fredriksberg 
endast ungefär hälften mot det i Köpenhamn. 

Med af seende på sin familjeställning indelas å formulären under
stödstagame i a) hufvudpersoner och b) bipersoner, och de förra åter 
i familjeförsörjare och ensamma personer. Med afseende på de sist
nämnda båda slagen af understödstagare skiljes mellan de båda kö
nen. Däremot är en dylik uppdelning icke genomförd i fråga om 
»bipersonerna», hvarmed förstås sådana, i fråga om hvilka försörjnings
plikten lagligen åligger hufvudpersonerna, det vill med andra ord 
säga hustrur och barn under 18 år. Då nu personer, som komma i 
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åtnjutande af ålderdomsunderstöd, i vanliga fall icke ega barn i 
denna ålder, torde man kunna antaga, att bipersonerna ti l l största 
delen utgöras af understöds tagarnes hustrur. 

Understödstagarne, fördelade efter hufvudpersoner och biperso
ner, hafva uppgått till följande antal. 

Med ofvanstående antagande, att bipersonerna till största delen 
utgöras af kvinnor, finner man bäraf, att dessa till ungefär dubbelt 
så stort antal som männen njuta godt af ifrågavarande lag. Såsom 
en blick på de relativa talen utvisar, äro växlingarna år från år icke 
stora. Dock kan man iakttaga ett sakta, men oafbrutet stigande i 
procenttalen för de kvinnliga hufvudpersonerna. 

Af stort intresse är naturligtvis att lära känna, huru stor del 
af den befolkning, för hvilken ålderdomsunderstödslagen är afsedd, 
d. v. s. befolkningen öfver 60 år, i verkligheten blir delaktig af dess 
förmåner. Detta låter sig dock endast göra i fråga om hufvudper
sonerna, enär någon åldersfördelning icke genomförts beträffande 
bipersonerna. Antalet ålderdomsunderstödda hufvudpersoner i % af 
befolkningen öfver 60 år utgjorde sålunda den 1 jan. 1901: 

Af denna öfversikt, där det inflytande, som befolkningens olika 
ålderssammansättning utöfvar, sålunda blifvit bortelimineradt, fram-
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går, a t t skillnaden mellan landets olika hufvuddelar med hänsyn 
ti l l behofvet af ålderdomsunderstöd i verkligheten icke är stor. A t t 
emellertid antalet understödstagare är synnerligen ringa i Fredriks
berg har redan i det föregående framhållits, och finner sin förklaring 
i befolkningens därstädes relativt stora välstånd. Af de båda könen 
räknar kvinnkönet öfverallt betydligt flera understödstagare än man
könet. Likväl framträder denna kvinnokönets öfvertalighet mindre 
på landsbygden än i städerna och särskildt i Fredriksberg, där rela
t ivt mer än dubbelt så många kvinnor som män åtnjuta ålderdoms-
understöd. 

Såsom man kunde vänta, växer det relativa antalet understöds
tagare hastigt med åldern. I % af motsvarande åldersklasser ut
gjorde sålunda de ålderdomsunderstödda hufvudpersonerna den 1 
jan. 1901: 

Skillnaden de båda könen emellan framträder sålunda framför 
allt under åldern 60—70 år, men minskas därefter hastigt. Det fram
går vidare af dessa siffror, att af alla ogifta eller frånskilda kvin
nor och änkor — de gifta kvinnorna hafva nämligen här lämnats 
utom räkningen, enär de, för den händelse de åtnjuta ålderdoms
understöd, ingå bland de s. k. bipersonerna — i åldern 70 år och 
däröfver mer än en tredjedel åtnjöt dylikt understöd. För provins
städerna, tagna ensamt för sig, var motsvarande procenttal ännu 
högre, eller ända till 38,6 %. 

Utfärdandet i Danmark af lagen om ålderdomsunderstöd afsåg 
naturligtvis egentligen att bereda en förmån åt de kroppsarbetande 
klasserna. Dock finnes icke i lagen någon begränsning i detta hän
seende, utan rätten till understöd är medgifven åt hvar och en, som 
blir i behof däraf, oafsedt den samhällsställning han i öfrigt må 
intaga. Någon statistisk belysning af denna punkt finnes emeller
tid icke hvad landet i dess helhet beträffar. Däremot har man i fråga 
om Köpenhamn uppgifter, som gifva en föreställning om hvilken 
betydelse lagen har för olika samhällsklasser. 

Understödstagarne hafva för detta ändamål fördelats i fyra klas
ser, som omfatta: 1) personer med immateriellt förvärf o. d., 2) själf-
ständiga handtverkare, industriidkare o. d., 3) yrkesarbetare, små-
handlande o. d., samt 4) vanliga arbetare, tjänare o. d. I % af samt
liga själfförsörjare inom motsvarande sociala grupper i deras helhet 
inom åldrarna öfver 60 år utgjorde de understödda hufvudpersonerna 
i Köpenhamn den 1 jan. 1897: 
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Det framgår häraf, att af för sig själf sörjande kvinnor inom 
den fjärde klassen vid nämnda tidpunkt ända ti l l 6/i åtnjöto ålder
domsunderstöd, medan den motsvarande siffran för männen inom 
samma klass utgjorde endast något mer än 2/s. Inom den närmast 
högre stående sociala gruppen voro bland kvinnorna mer än hälften, 
men bland männen endast något mer än en fjärdedel i behof af 
dylikt understöd. Inom den högsta gruppen uppgick däremot an
talet af dem, som emottogo ålderdomsunderstöd, endast till några 
få procent. 

Enligt § 5 i lagen om ålderdomsunderstöd kan, såsom ofvan 
nämndes, understödet, där förhållandena tala därför, ske i form af 
intagning å särskildt härför inrättade asyler eller liknande anstal
ter. Denna utväg användes dock i det stora hela i mycket ringa 
utsträckning. I % af samtliga understödda hufvudpersoner utgjorde 
de å dylika inrättningar intagna vid slutet af hvart och ett af åren 
1892, 1897 och 1901 resp. l,i, 2,i och 2,3 %. Det är egentligen endast i 
Köpenhamn, Aarhus och Randers samt de sjselländska amten, som 
denna understödsform funnit någon nämnvärd användning. I först
nämnda stad hafva sålunda under de senare åren i medeltal 8 % af 
de understödda hufvudpersonerna varit intagna å dylika anstalter. 

Bortsedt från de på omnämnda sätt försörjda fördelade sig 
understödstagarne efter u n d e r s t ö d s b e l o p p e t s s t o r l e k på föl
jande sät t : 

Antalet understödstagare med mindre än 100 kr. i understöd 
har såluuda på dessa år nedgått från 62 till 44 %, under det a t t 
grupperna med högre understöd undergått en motsvarande ökning. 
Antalet understödstagare med 150 kr. och mera i årsunderhåll har 
samtidigt vuxit från 1/s t i l l 1/t af samtliga understödstagare. 

E t t annat uttryck för denna ökning i understödens årliga be
lopp har man i den summa, som i medeltal tillkommit hvarje under 
stödstagare. Ifrågavarande medeltal har nämligen utgjort: 
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Medelunderstödet per individ har sålunda ökats från 68,52 till 
93,i3 kr., eller med 35,9 %, och medekmderstödet per hufVudperson 
från 95,47 till 127,78 kr., eller med 33,8 %. 

Inom olika delar af landet gestaltade sig år 1901 medelunder
stödet på följande sätt: 

Man ser häraf, hvilken betydande skillnad det härvidlag råder 
mellan Fredriksberg och Köpenhamn å den ena sidan samt provins
städerna och framför allt landsbygden å den andra. 

Hvad slutligen beträffar kostnaderna för de å asyler eller andra 
liknande anstalter intagna, så utgjorde denna år 1901 i medeltal 
229 kr. per hufvudperson. 

I det föregående hafva endast berörts lagens verkningar med 
afseende på de permanenta understödstagarne. Emellertid medgif-
ver lagen, såsom vi hafva sett, at t äfven tillfälligt understöd läm
nas åt personer, som til l följd af sjukdom, arbetslöshet e. d. för en 
kortare tid bli i behof af understöd. I sistnämnda hänseende har 
lagen spelat endast en mycket underordnad roll. Hela antalet på 
detta sätt understödda utgjorde sålunda under perioden 1897—1901 
i årligt medeltal ej mer än 379 personer, hvaraf 265 män och 114 
kvinnor. Utgifterna för dessa understödstagare uppgick samtidigt 
till i medeltal något mer än 19,000 kr. per år, eller i rundt tal till 
50 kr. per person och år. 

Landets sammanlagda utgifter för understöd enligt lagen af 
den 9 april 1891 hafva under åren 1892—1901 uppgått till följande 
belopp. 
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Inalles har lagen om ålderdomsunderstöd under dessa tio år 
åsamkat Danmark en utgift af 40,6 mill. kr., eller i årligt medel
ta l något mer än fyra mill. kr. Af förstnämnda summa hafva 20,7 
mill. kr. bestridts af kommunernas egna medel, under det a t t stats
kassans bidrag uppgåt t till sammanlagdt 19,9 mill. kr. 

Man finner i öfrigt af ofvanstäende siffror, huru hastigt utgif
terna för ifrågavarande ändamål stigit. Från 2,6 mill. kr. år 1892 
hafva sålunda kostnaderna vuxit t i l l 0,0 mill. kr. år 1901, represen
terade en ökning af inalles 116 %. 

Per hufvud af befolkningen utbetalades, enligt approximativa 
beräkningar, för ålderdomsunderstöd sammanlagdt: 

Häraf framgår, att medelkostnaden per hufvud af befolkningen 
såväl i städerna — utom Fredriksberg — som på landsbygden i 
det allra närmaste fördubblats. 

Den föregående redogörelsen har endast afsett förhållandena i 
det egentliga Danmark. Lagen af den 9 april 1891 gäller emeller
tid äfven på Färöarna, där antalet älderdomsunderstödda den 1 jan. 
1902 uppgick till inalles 95 personer. Sammanställes denna siffra 
med öarnas folktal, finner man, att lagen på Färöarna kommer långt 
mera sällan till användning än hvad förhållandet är i det egentliga 
Danmark. Sålunda åtnjöt år 1901 endast 0,67 % af öarnas befolk-
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ning ålderdomsunderstöd mot 2,38 % i moderlandet. I förhållande 
ti l l befolkningen inom åldersklasserna 60 år och däröfver uppbära 
på öarna 3,65 % af männen och 8,82 % af de ogifta eller frånskilda 
kvinnorna och änkorna dylikt understöd, medan de motsvarande 
procentsiffrorna för det egentliga Danmark uppgingo till resp. 17,90 
och 29,25 %. Dessa stora afvikelser finna sin naturliga förklaring i 
de egendomliga, från moderlandets vidt skilda, sociala och ekono
miska förhållanden, som äro rådande på dessa öar. 

Utgifterna för ålderdomsunderstödet utgjorde på Färöarna, stats
bidraget inberäknadt, för hela femårsperioden 1897—1901 tillsammans 
18,078 kr., eller i medeltal 3,616 kr. per år. 

Det säger sig själf, a t t lagen af den 9 april 1891 måste hafva 
bidragit till at t minska deras antal, som anlita den offentliga fattig
vården. Förefintliga statistiska uppgifter medgifva visserligen icke 
a t t exakt mäta vidden af det inflytande, som lagen i detta hän
seende utöfvat, men verkningarna hafva otvifvelaktigt varit ganska 
betydande. Så t. ex. finner man, att antalet af fattigvården under
stödda personer år 1898 i Köpenhamn uppgick till endast 2,e % af 
stadens befolkning, medan detta antal under de decennier, som före-
gingo lagens utfärdande, utgjorde 3—4 % Till liknande resultat 
kommer man äfven i fråga om det öfriga Danmark. Landets ut
gifter för den offentliga fattigvården hafva också under de år, som 
ålderdomsunderstödslagen varit gällande, trots folkökningen, vuxit 
allenast från i rundt tal 7,7 ti l l 7,9 mill. kr., eller med 3,1'Zo.1 Här
vid är a t t märka, a t t denna stegring uteslutande beror på Fredriks
berg och provinsstäderna, under det a t t Köpenhamn och framför 
allt landsbygden har sett sina fattigvårdsutgifter minskas. 

Genom lagen af den 9 april 1891 intager Danmark en helt och 
hållet själfständig ställning i fråga om ålderdomsförsörjningen. I 
motsats till hvad förhållandet är i andra länder, där detta problem 
blifvit bragt till sin lösning, erfordras nämligen i Danmark ingen 
som helst medverkan från befolkningens sida för uppnående af de 
förmåner, som lagen afser at t bereda. En annan egendomlighet är, 
a t t understöden icke utgå med vissa, förut bestämda belopp, utan 
a t t de kommunala myndigheterna ega att i hvarje förekommande 
fall bestämma understödsbeloppets storlek. Det ena som det andra 
sammanhänger emellertid med lagens hela anda. Lagen af den 9 
april 1891 afser nämligen icke så mycket at t bereda fullständig 
ålderdomsförsörjning, utan snarare att lämna ett på ålderdomen be-
höfligt tillskott. 

Th—l A—n. 
1 För jämförelses skull må, nämnas, att de svenska kommunernas utgifter för 

fattigvården samtidigt ökats från ll,o till 15,o mill. kr., eller med nära 30 %. 
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Nämnden för arbetareangelägenheter i Helsingfors. 

Vid Helsingfors stadsfullmäktiges sammanträde den 9 mars 1896 
föredrogs en af fiere bland stadens ledande kommunalmän under
tecknad motion, hvari efter en omfattande motivering väcktes för
slag om tillsättande af en kommitté med uppdrag att, efter sådan 
närmare undersökning af förhållandena, som kunde finnas erforder
lig, till stadsfullmäktige inkomma med yttrande och förslag angående 
åtgärder, som vore a t t vidtaga t i l l fromma för den lägre arbetare
klassen och den växande ungdom, som sökte anställning i regel
bundet arbete. 

I anledning af detta förslag tillsattes omedelbart en kommitté 
af 10 medlemmar, hvilken fördelade sig på två sektioner, den ena 
för handläggning af de ärenden, som afsågo åtgärder t i l l de vuxna 
kroppsarbetarnes fromma, den andra för uppgörande af förslag 
rörande ungdomen inom arbetsklassen. Den förstnämnda sektionens 
särskilda betänkande afgafs den 23 jan. 1897 och innehöll, bland 
annat, förslag därom, a t t stadsfullmäktige måtte utse en särskild 
nämnd för arbetareangelägenheter. Vid betänkandets behandling af 
stadsfullmäktige den 26 okt. s. å. beslöts remiss till vederbörliga 
nämnder, af h vilka fattigvårdsstyrelsen i utlåtande den 16 febr. 
1898 yt t rade sig om det här ifrågavarande förslaget och t i l ls tyrkte 
kommitterades förslag i denna punkt med vissa förändringar i af-
seende å nämndens sammansättning. I enlighet med denna fattig
vårdsstyrelsens hemställan beslöto också stadsfullmäktige den 3 maj 
1898 a t t inrät ta en sådan nämnd. 

Nämnden för arbetareangelägenheter har, enligt sin instruktion, 
till uppgift: 

a t t till stadsfullmäktige afgifva utlåtanden i frågor, som röra 
kroppsarbetarne i staden; 

a t t hos stadsfullmäktige framställa förslag i dylika ämnen; 
att bringa ti l l utförande åtgärder, som af stadsfullmäktige be

slutas t i l l fromma för stadens kroppsarbetare, samt 
at t utöfva inseende öfver inrättningar, som i detta syfte kommit 

till stånd. 
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Nämnden utgöres af sju ledamöter och lika många suppleanter» 
hvilka väljas sålunda, att stadsfullmäktige utse tre ledamöter och 
ett lika antal suppleanter samt stadens folkskoledirektion och fattig
vårdsstyrelse hvardera två ledamöter och två suppleanter. Stadens 
politieborgmästare, eller den hans tjänst förestår, samt stadsfullmäkti
ges ordförande äga rätt att bevista nämndens sammanträden och del
taga i öfverläggningarna, hvarför de ock skola underrättas om tiden 
för hvarje sammanträde. Nämnden kan, då skäl därtill anses föreligga, 
till sina sammanträden inbjuda sakkunniga äfvensom representanter 
för arbetareföreningar i staden, hvilka ega att deltaga i öfverlägg
ningarna, men ej i besluten. I likhet med öfriga nämnder afger 
äfven nämnden för arbetareangelägenheter årsredogörelser för sin 
verksamhet. 

Redan innan maj månads utgång år 1898 hade resp. väljande 
myndigheter för första gången utsett sina representanter inom nämn
den, som sålunda omedelbart kunde träda i verksamhet. Denna 
blef också från början af ganska omfattande och betydelsefull art. 
Under år 1898 fick nämnden af stadsfullmäktige mottaga följande 
olika uppdrag: 

att inkomma med förslag angående elementära undervisnings
kurser, afsedda närmast för grofarbetare; 

att utse lämplig person att i utlandet studera skolverk
städer m. m.; 

att afgifva utlåtande öfver ett kommittéförslag angående in
rättande af en uppfostringsanstalt för vanvårdade barn; 

att afgifva yttrande i anledning af förslag om filialer till folk
biblioteket; 

att afgifva utlåtande angående ansökan om anslag för arbete i 
nykterhetens tjänst. 

Under de följande åren har nämnden, i anledning af remiss från 
stadsfullmäktige eller till följd af eget initiativ, behandlat ett stort 
antal viktiga frågor, som i ett eller annat hänseende närmare be
rört de kroppsarbetande klassernas förhållanden. Den sakkunniga 
och intresserade behandling, nämnden ägnat sådana spörsmål, har i 
många fall varit till största nytta för deras lyckliga och snabba 
lösning. Särskildt må framhållas, att nämnden kraftigt understödt 
sträfvandena för upprättande af en kommunal arbetsförmedlings
byrå i Helsingfors, hvilken anstalt också under år 1903 provisoriskt 
inrättades och från och med 1904 blifvit slutligt organiserad. I 
öfrigt har nämnden särskildt intresserat sig för folk- och yrkes
bildningens höjande, för nykterhetssträfvandena, för arbetarebostads
frågan o. s. v. 

I den mån allt flere och mer olikartade kommunala spörsmål 
framträdt, som berört de kroppsarbetandes intressen, hafva större 
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kraf ställts på nämndens insikter och arbete. Med anledning häraf 
ingick nämnden den 29 jan. 1903 ti l l stadsfullmäktige med anhållan 
om at t i sin tjänst få anställa en person med uteslutande uppgift 
a t t sysselsätta sig med arbetarnes angelägenheter. Nämnden fram
håller, a t t det å ena sidan visat sig nödvändigt för kommunen a t t 
på det sociala, liksom på andra praktiska områden, disponera öfver 
speciella fackmannainsikter och vidsträckt erfarenhet. A den andra 
sidan vore det ock för den allt talr ikare arbetareklassen i staden af 
stor betydelse, a t t en oberoende och fullt opartisk man ginge den 
t i l l hända med upplysningar i ämnen, där bristande sakkännedom 
föranleder onödiga tvister och ogrundadt missnöje. Af dessa skäl 
behöfde kommunen en funktionär, hvilken med juridisk insikt i de 
frågor, som beröra kommunens samt arbetsgifvarnes och arbetarnes 
ömsesidiga intressen, förenade kunskap i socialpolitiska ämnen och 
blick för desamma. 

Denna kommunala konsulent i arbetareangelägenheter skulle hafva 
ti l l uppgift: 

a t t till stadsfullmäktige och stadens nämnder afgifva utred
ning och utlåtanden i arbetareangelägenheter, för hvilket ändamål 
konsulenten äfven skulle deltaga i nämndens för arbetareangelägen
heter sammanträden; 

a t t uppgöra och bearbeta den kommunala statistiken i speciella 
arbetarefrågor; 

a t t biträda hälsovårdsnämnden vid inspektionen af handtverke-
rierna; 

a t t utöfva närmaste tillsynen öfver de af kommunen under
stödda eller bekostade inrät tningar , som afse den arbetande klassens 
bästa samt öfver deras verksamhet aflämna redogörelser till veder
börande nämnder; 

a t t efter nämndens för arbetareangelägenheter anvisning kost
nadsfritt meddela personer, hörande till den arbetande befolkningen, 
muntliga upplysningar och råd i alla sådana frågor, som röra för
hållandet mellan arbetaren såsom sådan och arbetsgifvare eller offent
liga myndigheter och inrättningar; 

a t t årligen afgifva berättelse och statistik öfver sin verksam
het t i l l nämnden för arbetareangelägenheter, hvilken insänder den
samma till stadsfullmäktige. 

Vid sammanträde den 10 mars 1903 utsago stadsfullmäktige en 
kommitté för utredandet af denna fråga, och afgåfvo kommitterade 
i april månad sitt utlåtande. Kommitterade delade fullständigt 
nämndens uppfattning om behofvet af en fackman, som kunde med
dela råd och upplysningar vid behandlingen af den mångfald utaf 
olikartade spörsmål, som sammanfattas under benämningen »arbetare
frågan». At t för detta ändamål tillskapa en särskild funktionär 
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syntes dock kommitterade onödigt, utan föreslogo dessa i stället, 
att erforderliga medel skulle ställas till förfogande för aflönande 
af en fackman på det sociala området såsom nämndens sekreterare. 
Kommitterade ville också i vissa hänseenden inskränka omfatt
ningen af de uppgifter, som enligt nämndens förslag skalle tillkomma 
konsulenten, och framhöllo särskildt olämpligheten af, att han skulle 
taga del i yrkesinspektionen. 

I enlighet med denna kommitterades hemställan beslöto också 
stadsfullmäktige i nov. 1903 att under 4 år från och med år 1904 
hos nämnden för arbetareangelägenheter anställa en helt aflönad 
sekreterare med uppgift: 

att till nämnden afgifva utlåtanden och utredning i arbetare
frågor; 

att samla och bearbeta den kommunala statistiken i arbetare
frågor; 

att utöfva tillsynen öfver de kommunala eller af kommunen 
understödda inrättningar, som af se särskildt den arbetande klassen; 

att efter nämndens anvisning och å tid, som nämnden bestäm
mer, afgiftsfritt meddela personer, hörande till arbetarebefolkningen, 
upplysningar och råd i frågor, som röra förhållandet mellan arbe
tare å ena sidan och arbetsgifvare samt offentliga myndigheter och 
inrättningar å den andra, samt 

att årligen till nämnden afgifva berättelse öfver sin verksamhet. 
Det synes klart, att den afsevärda förstärkning i sakkunskap 

och arbetskrafter, som sålunda tillförts nämnden för arbetareange
lägenheter, skall sätta densamma i stånd att framdeles, i än högre 
grad än hittills, öfva ett lyckligt inflytande på kommunens verk
samhet inom det sociala området. 
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Arbetsförmedlingen inom bageriyrket i Stockholm. 
Såsom i tidskriften förut framhållits,1 hafva Svenska bageri-

arbetareförbundets afdelningar i Stockholm för sina medlemmar 
underhållit en arbetsförmedlingsbyrå, hvilken utöfvat en betydande 
verksamhet. Jämlikt en med Stockholms bageriidkareförening träffad 
öfverenskommelse kunde hvarje t i l l densamma ansluten arbetsgifvare 
mot erläggande af viss afgift från byrån rekvirera behöflig arbets
kraft, men idkareföreningen hade i öfrigt intet inflytande på byråns 
ledning. Då emellertid å ena sidan arbetareorganisationens ut
gifter för byråns upprätthållande blefvo ganska betungande och å 
andra sidan arbetsgifvarne ej voro fullt tillfreds med, a t t en för 
yrket så viktig institution omhänderhades uteslutande af arbetarne, 
var man å ömse sidor benägen för a t t utvidga samarbetet därhän, 
a t t arbetsgifvarne skulle deltaga i byråns underhåll mot villkor 
at t äfven erhålla del i ledningen af dess verksamhet. 

Hörande denna fråga hafva åtskilliga förhandlingar förts mellan 
organisationerna med det resultat, a t t under våren 1904 ett aftal 
träffats, enligt hvilket arbetsgifvarnes och arbetarnes organisa
tioner gemensamt skola underhålla och förvalta förmedlingskontoret. 
De viktigaste punkterna i denna öfverenskommelse meddelas i det 
följande. 

Stockholms bageriers arbetsbyrå har till ändamål a t t förmedla 
arbete inom det svenska bageriyrket, i främsta rummet till förmån 
för medlemmar af Stockholms och Sveriges bageriidkareföreningar 
å ena sidan samt medlemmar af Svenska bageriarbetareförbundet å 
andra sidan. De nämnda organisationernas förmånsrätt består däri: 
1) a t t arbetare, för at t kunna blifva inskrifven å byrån och genom 
densamma erhålla arbete, ovillkorligen skall vara aktiv medlem af 
Svenska bageriarbetareförbundet; 2) a t t vid alla tillfällen ovillkorligt 
företräde lämnas bageriidkareorganisationens medlemmar vid er
hållande af arbetskraft; 3) att , när utom organisationen stående 
bageriidkare subsidiärt tillgodoses, dessa erlägga den högre afgift, 
som härför särskildt stadgats. 

Byråns förvaltning öfvervakas af en styrelse, som består af 3 
bageriidkare med 1 suppleant, utsedda af Stockholms bageriidkare
förening, samt 3 bageriarbetare med 1 suppleant, utsedda af bageri
arbetareförbundets Stockholmsafdelningar. Byråns föreståndare utses 
af arbetsgifvarnes representanter i styrelsen bland de 3 personer, 

1 Jfr ^Mcrtdcl.» 1903, ss. 122 o. 124. 
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som af arbetarnes organisation och representanter i styrelsen upp
satts på ett förslag, som af arbetsgifvarerepresentanterna förut 
godkänts. 

Kostnaderna för anstalten bestridas af organisationerna med 
hälften hvardera, hvarvid dock arbetsgifVarnes organisation eger 
räkna sig till godo de afgifter, som till byrån erlagts af arbets
gifvare, samt arbetarnes organisation de afgifter, som erlagts af 
arbetare. Dessa afgifter utgöra: 

v i d a n s t ä l l n i n g i f a s t a r b e t e : för såväl arbetsgifvare som 
arbetare, som tillhöra respektive organisationer, 1 kr. 50 öre a 2 kr. 
50 öre, allt efter den betingade aflöningens storlek, mot resp. 4 kr. 
50 öre å 7 kr. 50 öre för bageriidkare, som ej tillhöra organisationen; 

v i d s. k. h j ä l p a r b e t e , d. v. s. tillfälligt arbete nnder en tid af 
högst 4 veckor: för arbetare 50 öre, för ej organiserad arbetsgifvare 
2 kr. 50 öre, hvaremot t i l l organisationen hörande arbetsgifvare ej 
erlägger någon afgift. 

Byrån skall iakt taga sträng neutralitet och opartiskhet i fråga 
om alla tvister och meningsskiljaktigbeter emellan arbetsgifvare och 
arbetare. Så snart af endera organisationen godkänd strejk eller 
lockout, vare sig allmän eller partiell, proklamerats med hänsyn till 
medlemmar af Stockholms bageriidkareförening eller af bageri
arbetareförbundets manliga Stockholmsafdelningar, stänges omedel
bart byrån, och upphör dess verksamhet för a t t först återupptagas, 
sedan fredstillstånd åter inträdt. Dessa bestämmelser tillämpas dock 
ej vid sådan arbetsinställelse, beträffande hvars berättigande båda 
organisationerna äro ense. 

Byrån hålles öppen om måndagar kl. 1—7 f. m. och 1—8 e. m. 
samt på öfriga söckendagar kl. 4—9 f. m. och 1—8 e. m. 

Aftalet mellan organisationerna beräknas, med hänsyn till dess 
ekonomiska sida, hafva inträdt från och med den 1 april 19041 och 
gäller till den 1 oktober 1906, med 6 månaders ömsesidig upp
sägningstid. För hvarje gång uppsägningsrätten icke användes, 
förlänges aftalets giltighet med 1 år. 

Skulle tvist uppstå om bestämmelsernas tolkning, hänskjutes 
frågan, utan rubbning af byråns verksamhet, till afgörande af en 
skiljenämnd om 5 personer, af hvilka Stockholms bageriidkareförening 
utser 2 och bageriarbetareförbundets manliga afdelningar i Stock
holm likaledes 2, hvarjämte dessa 4 tillkalla den femte medlemmen, 
som ej får tillhöra yrket. Skulle enighet ej uppnås om valet af 
den ferate skiljomannen, utses denne på sätt lagen om skiljemän 
den 27 okt. 1887 närmare föreskrifver. 

1 Byråns omorganisation i öfverensstäminelse med det ingångna aftalet fullbor
dades änder förra hälften af juni månad. 
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Verksamheten vid Göteborgs arbetsförmedlings-
anstalt under år 1903. 

Till de uppgifter rörande verksamheten vid Göteborgs arbets
förmedlingsanstalt under år 1903, hvilka förut meddelats1, fogas här 
ytterligare en redogörelse med ledning af den nyligen afgifna, första 
årsberättelsen2. 

Under årets olika månader har tillgången och efterfrågan på 
arbete samt kontorets därpå grundade förmedlingsverksamhet fördelat 
sig på det sätt, nedanstående tabell utvisar: 

Ehuru anstalten först den 11 nov. 1902 började sin verksamhet, 
har denna dock under år 1903 fortgått i sådan utsträckning och med 
sådan regelbundenhet, att den synes erbjuda en god bild af arbets
marknadens allmänna läge i staden. Som väntas kan, företedde 
januari och än mer februari månad den minsta frekvensen i hvad 
angår antalet lediga och tillsatta platser, hvaremot arbetssökande, 

1 Jfr »Meddel.» 1903, ss. 5 0 - 5 3 , 1 4 4 - 4 5 samt 1901, ss. 47—48, 6 4 - 6 5 . 
2 Tryckt såsom n:o 46 bland »Göteborgs stadsfullmäktiges handlingar» för år 1904. 
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särskildt män, i stor mängd anmälde sig. På den manliga afdel-
ningen utgjorde nämligen de arbetssökande under januari ej mindre 
än 14-6 % d. v. s. ungefär 1/i af hela årssiffran, medan de lediga 
platserna uppgingo till endast 4-4 %. En motsatt typ representera 
månaderna maj, september ock oktober med endast resp. 6-6, 7· a och 
9 % af alla arbetssökande under året, men resp. 9-5, 11-3 och 12·6 % 
af alla lediga platser. Dessa sistnämnda månader hafva naturligt
vis äfven att förete de flesta tillsatta platserna. 

På den kvinnliga afdelningen, liksom på den manliga, uppvisade 
december det lägsta antalet arbetssökande; maximum inträdde vid 
de s. k. flyttningstiderna, april och oktober, då äfven siffrorna för 
lediga och tillsatta platser voro högst. 

Betraktar man verksamheten öfver hufvud vid de båda afdel-
ningarna samt kontoret i dess helhet, så finner man, att 

Dessa resultat torde kunna betecknas såsom särdeles gynnsamma; 
i all synnerhet var detta fallet beträffande tillgodoseendet af de 
arbetsgifvare, som hade behof af manlig arbetskraft. 

Tabellen å nästföljande sida meddelar en sammanställning rö
rande förmedlingsverksamhetens fördelning på sMlda yrkesgrupper, 
antalet tillsatta fasta platser, äfvensom de tillsatta platsernas befint
lighet inom eller utom staden. 

Anmärkningsvärdt synes, att i tabellen angifvits för den kemisk
tekniska industrien sammanlagdt endast 32 arbetssökande, men 40 
t i l lsat ta platser. Detta förhållande, som ej så sällan förekommer 
beträffande vissa särskilda näringsgrenar under äfven andra hufvud-
grupper, beror naturligtvis därpå, a t t en del af de lediga platserna 
ej kraft speciell yrkesskicklighet och därför kunnat besättas med 
arbetssökande, som antecknats under andra grupper, t. ex. grof-
arbetare o. s. v. 

I årsredogörelsen framhålles vidare, a t t ehuru ej färre än 614 
jordbruksarbetare anmält sig såsom sökande arbete, endast 287 
platser inom denna grupp anmälts lediga och 186 blifvit tillsatta. 
Detta missförhållande kan ju till en del förklaras däraf, a t t sådana 
arbetssökande i allmänhet önska utbyta sin anställning vid jordbruk 
mot annat arbete. A andra sidan må emellertid framhållas, at t 
arbetsgifvarne inom jordbruket ännu ej i större utsträckning vändt 
sig till anstalten, utan fortfarande företrädesvis anlitat de privata 
kommissionskontoren. 

Inom den kvinnliga afdelningen eger ett i viss mån likartadt 
förhållande rum, särskildt i fråga om tjänsteflickor, hvilka helst 
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Verksamheten vid Göteborgs arbetsförmedlingsanstalt1 

under år 1903. 

1 Jfr iMcddel.» 19U3, s. 19. noten. 
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Önska plats i butiker, fabriker o. d. arbetsställen, där de få högre 
kontant aflöning och mera personlig frihet. Tabellens grupp »tjänste
folk», som förutom de egentliga tjänarne omfattar äfven andra slag 
af personlig tjänst, behärskar naturligtvis siffrorna för den kvinn
liga afdelningen. Inom denna må i öfrigt framhållas den starka 
förmedlingsverksamheten med afseende å grupperna »hotell-, kafé-
oc.h restaurantpersonal», »beklädnadsarbetare», »butiks- och lager
biträden» samt »närings- och njutningsmedelsarbetare». 

På den manliga afdelningen är det framför allt grofarbetet, 
landttransportarbetet, byggnadsverksamheten, metall-, maskin- och 
skeppsbyggnadsindustrien samt jordbruket, som betjänat sig af an
stalten. 

Bland samtliga 5,568 tillsatta platser afsågo ej färre än 2,895, 
eller 52 %, fast anställning. Ser man på de särskilda grupperna af 
arbete, befinnes det, a t t fast anställning inom de flesta varit regel, 
med undantag endast för »grofarbetare» och »byggnadsarbetare», där 
af helt naturliga skäl de flesta platserna varit af tillfällig art. På 
den manliga afdelningen blifva till följd häraf siffrorna för fast an
ställning jämförelsevis små, nämligen endast 1,139 af 2,999 platser, 
eller 38 %, medan däremot på kvinnliga afdelningen de fasta plat
serna utgjorde 68-4 %, eller 1,756 af samtliga 2,569 tillsatta sådana. 

Tabellen «å föregående sida visar, att 850 arbetare, bland hvilka 
608 män och 242 kvinnor, beredts sysselsättning utom staden. Dessa 
voro företrädesvis grofarbetare, jordbruksarbetare och tjänstefolk, 
men tillhörde i afsevärd grad äfven det egentliga yrkesarbetet inom 
olika näringsgrenar. 

Omkostnaderna för anstalten nppgingo under år 1903 till 10,700 
kr. Häri medräknas emellertid äfven omkostnaderna för en del 
nyinredning och tillkomna inventarier, 366 kr., hvadan de egentliga 
driftkostnaderna blifva 10,334 kr. Om detta belopp fördelas på 
samtliga 19,423 anmälningar, som inkommit från arbetsgifvare och 
arbetare, blir kostnaden för hvarje sådan kontorets expedition endast 
53 öre. 

Göteborgsanstalten har i likhet med andra kontor gjort den er
farenheten, att stora svårigheter möta för a t t af arbetsgifvarne er
hålla underrättelse, när af dem anmäld ledig plats blifvit tillsatt. 
Häraf blir följden, a t t arbetssökande ofta erhålla anvisning på 
platser, som redan äro upptagna. Särskildt gäller detta om platser 
för kvinnliga tjänare, då husmödrarna ej sällan samtidigt äfven an
lita privata kommissionskontor eller annonsering. 

I samband härmed framhålles den otillförlitlighet, som tjänste
betygen, i synnerhet de för tjänsteflickor, visat sig ega, så att af 
dem inga som helst säkra slutsatser om vederbörandet verkliga 
duglighet och pålitlighet kunna dragas. Anstaltens styrelse uttalar 
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också sitt beklagande öfver detta förhållande, som verkar demorali
serande och skadar både arbetsgifvarnes och arbetarnes rättförstådda 
intressen. 

För stadens egna arbeten har anstaltens förmedling endast 
undantagsvis anlitats af den anledning, att dess fast anställda ar
betare i allmänhet varit tillräckliga för behofvet. 

De i staden under året verksamma 17 privata kommissionskon
toren förmedlade sammanlagdt 2,669 platser. Sjömanshusets för
hyrningskontor förskaffade samtidigt anställning åt 1,252 personer, 
uteslutande sjöfolk. Därjämte utöfvades någon dylik verksamhet af 
vissa fackorganisationer i staden, särskildt bageriarbetarnes samt 
järn- och metallarbetarnes. 

Arbetsförmedling under år 1904. 

Första kvartalet. 
Med ledning af tabellerna å sid. 250—257 redogöres här för de 

hufvudsakliga resultaten af verksamheten under innevarande års 
första kvartal vid vissa arbetsförmedlingsanstalter i de skandinaviska 
länderna och Tyskland. Förutom de absoluta talen för frekvensen 
vid anstalterna meddelas — i de fall, då tillgängliga källor sådant 
medgifva — äfven uppgifter om proportionen mellan å ena sidan 
antalet lediga platser och å andra sidan antalet af dels arbetssökande 
och dels tillsatta platser, enär däraf kunna dragas vissa slutsatser 
rörande arbetsmarknadens läge.1 

Göteborg. 

1 Jfr härom >Meddel.» 1003, s. 48. 
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På 100 lediga platser koramo sålunda: 

Antalet arbetssökande var å den m a n l i g a afdelningen under 
kvartalet afsevärdt mindre än under samma tid år 1903, under det 
a t t antalet lediga platser var större. Från arbetarnes synpunkt torde 
således arbetsmarknaden varit betydligt gynnsammare än under sist
nämnda år; de of van angifna talen för proportionen mellan arbets
sökande och lediga platser utgjorde för år 1904 2-6:1, för år 1903 
däremot 4-7:1. Hvad de särskilda månaderna beträffar, företer natur
ligtvis januari den sämsta, mars den bästa proportionen. Förhållan
det mellan lediga och til lsatta platser blir ock gynnsammare i 
samma mån de arbetssökandes antal är större, hvarigenom större 
valfrihet gifves och anspråken sålunda lättare blifva tillfredsställda. 
Till följd häraf äro 1903 års siffror för första kvartalet ur arbets-
gifvaresynpunkt fördelaktigare, i det a t t 98 af 100 lediga platser 
tillsattes, mot 89 af 100 under år 1904; äfven det sistberörda resul
tatet torde dock få betecknas såsom mycket tillfredsställande. 

Med afseende på den k v i n n l i g a afdelningen framträder skarpt 
den stora ökningen af anmälda lediga platser, b.vilken emellertid icke 
i sin helhet får tillskrifvas arbetskonjunkturernas förbättring, utan 
hufvudsakligen torde bero på ökadt förtroende och större anslutning 
ti l l anstaltens verksamhet från särskildt husmödrarnes sida. Pro
portionen mellan arbetssökande och lediga platser var under detta 
kvartal 1:1-2, mot 1:2-4 under samma tid 1903; inom gruppen 
»tjänstefolk» anmäldes 838 lediga platser, men endast 811 arbets
sökande. Denna minskade tillgång på arbetskrafter föranledde, a t t 
ett jämförelsevis mindre antal platser kunde besättas, nämligen 
endast 66 af 100, medan år 1903 81 af 100 blefvo tillsatta. 

Sedda i sin helhet vittna resultaten af förmedlingsverksamheten 
i Göteborg om en afsevärdt större lifaktighet å arbetsmarknaden 
under innevarande års första kvartal än under motsvarande tid 
år 1903. 
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Helsingborg. 

Den starka nedgången under l:sta kvartalet år 1904 beträffande 
antalet t i l lsatta m a n l i g a platser i jämförelse med förhållandena 
under motsvarande kvar ta l år 1903 behöfver ej innebära någon sänk
ning i arbetsmarknaden under den normala nivån; 1903 års siffror 
voro nämligen abnormt höga i anledning af den speciella liflighet 
inom särskildt byggnadsverksamheten, som framkallades af som
marens utställning. På den k v i n n l i g a afdelningen har antalet 
til lsatta platser 3-dubblats i förhållande ti l l år 1903. Enär inga 
uppgifter rörande antalet arbetssökande och lediga platser finnas att 
tillgå från denna anstalt, kunna några närmare slutsatser icke dra
gas om arbetsmarknadens läge. 

Köpenhamn. 

Den m a n l i g a afdelningen företer ett afsevärdt lägre antal till
satta platser för det senaste kvartalet än för motsvarande tid under 
föregående år; då emellertid den k v i n n l i g a afdelningen har att 
uppvisa en jämförelsevis lika stark ökning, blir resultatet för an
staltens verksamhet i dess helhet ungefär lika för de båda åren. 
Ej heller för denna anstalt föreligga uppgifter om antalet arbets
sökande och lediga platser. 
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Norska förmedlingsanstalter. 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 

A t t döma af dessa uppgifter om förmedlingsverksamheten under 
kvartalet vid de olika norska anstalterna skulle arbetsmarknaden 
i fråga om det m a n l i g a arbetet hafva gestaltat sig afgjordt sämre 
i Kristiania än i de ifrågavarande landsortsstäderna. Däremot har 
den k v i n n l i g a arbetskraften tydligen äfven i Kristiania varit 
mycket eftersökt i jämförelse med tillgången på densamma; härut-
innan skiljer sig Stavanger från de öfriga med ett jämförelsevis 
stort antal arbetssökande i förhållande till de lediga platserna. 

Kristiania. 
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På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Såsom synes, var antalet arbetssökande m ä n under januari må
nad synnerligen stort i förhållande t i l l de lediga platserna; däremot 
uppvisa februari och mars härutinnan en betydande förbättring; för 
hela kvartalet blir resultatet i någon mån bät tre än under mot
svarande tid år 1903, men synes dock antyda tryckta konjunkturer. 
Den k v i n n l i g a af delningens verksamhet har för kvartalet mycket 
högre absoluta siffror än år 1903; särskildt ansenlig var ökningen 
i antalet arbetssökande, hvilket under första kvartalet år 1903 icke 
ens uppgick t i l l samma siffra som antalet lediga platser; icke desto 
mindre blefvo jämförelsevis flera sådana platser tillsatta under ifråga
varande tid år 1903 än under år 1904. Skillnaden mellan konjunk
turerna för det manliga och det kvinnliga arbetet i Krist iania under 
detta års första kvartal torde klarast framgå däraf, a t t proportionen 
mellan antalet arbetssökande och lediga platser utgjorde på den 
manliga afdelningen 4M : 1, på den kvinnliga afdelningen 1'2: 1. 

Tyskland. 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 
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Med afseende på de här ofvan liksom i tab. å sid. 256 och 257 med
delade siffrorna för Tyskland må äfven här framhållas, at t de samman
ställts efter uppgifter från ett stort antal anstalter med delvis olika 
arbets- och redovisningssystem, hvarför de ej äro fullt homogena". 
Icke desto mindre lärer väl af dem kunna dragas ganska allmän
giltiga slutsatser rörande förmedlingsverksamhetens ställning och 
arbetsmarknadens läge i Tyskland. 

Antalet m a n l i g a arbetssökande var under de olika månaderna 
tämligen konstant, under det a t t de lediga platserna under februari 
och än mer mars ökades i jämförelse med januari. Under sistnämnda 
månad kommo sålunda på hvarje ledig plats 2 arbetssökande, under 
mars däremot endast 1-t; för kvartalet i dess helhet blir motsvarande 
siffra 1·7. 

Under samtliga månader voro de k v i n n l i g a arbetssökande färre 
än de för dem anmälda lediga platserna. Dock synes tillgången hafva 
varit tillräcklig inom det egentliga yrkesarbetet, under det att för 
anställning i personlig tjänst och framför allt inom jordbruket de 
arbetssökande voro alltför] fåtaliga; inom jordbruket belöpte sig i 
genomsnitt på hvarje arbetssökande ej färre än 10 lediga platser. 

Öfver hufvud synas uppgifterna om arbetsförmedlingen i Tysk
land antyda lifliga konjunkturer med stark efterfrågan på all slags 
arbetskraft. 
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Verksamheten vid Göteborgs 
under första kvar-

1 Jfr »Mcddcl.» 1903, B. 49, noten. 
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arbetsförmedlingsanstalt1 

talet år 1904. 
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Verksamheten vid Helsingborgs och Köpenhamns arbets
förmedlingsanstalter 

under första kvartalet år 1904. 
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Verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
i Norge 

under första kvartalet år 1904. 
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Verksamheten vid Kristiania 
under första kvar-

Jfr »Meddcl.» 1903, sid. 49, noten. 
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arbetsförmedlingsanstalt1 

talet år 1904. 



256 ARBETSFÖRMEDLING. 

Verksamheten vid offentliga arbets-
under första kvar-

(Efter >Reichs-

1 De i tabellen meddelade uppgifterna omfatta de 'flesta mera betydande arbetsförmedlingsanstalter 
tioner af olika elag. 
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förmedlingsanstalter1 i Tyskland 
talet år 1904. 
arbeitsblatt».) 

i Tyskland — ca 660 på omkring 200 skilda platser — hvilka anordnats af kommuner eller organisa-
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1904. 

Första kvartalet. 

Af de i näst föregående öfversikt upptagna under fjärde kvar
talet 1903 påbörjade 20 arbetsinställelserna kvarstodo den 1 januari 
innevarande år 4 såsom aktuella, nämligen n:r 128, inom textilarbe
tarefacket vid Mariedal, n:r 133, inom grofarbetarefacket i Stockholm, 
n:r 138, inom glasarbetarefacket vid Flerohopp, samt n:r 142, inom 
tunnbinderiarbetarefacket i Sjöbo. När hvar och en af dessa arbets
inställelser afslutades, finnes redan i ofvanberörda öfversikt an-
gifvet. 

Under 1904 ärs första kvartal hafva, såvidt kändt, 31 arbetsin
ställelser påbörjats, 11 i januari , 11 i februari och 9 i mars månad. 
Dessa konflikter hafva direkt berört inalles 38 arbetsgifvare och 
1,474 (1,510) arbetare samt dessutom, såvidt kändt, indirekt 145 
arbetare; antalet genom dessa konflikter förlorade arbetsdagar kan 
beräknas uppgå t i l l i rundt ta l 46,500, däraf omkring 9,300 för af 
konflikterna indirekt berörda arbetare. (Under första kvartalet för-
lidet år påbörjades 24 arbetsinställelser — 6 i januari , 7 i februari 
och 11 i mars månad — hvilka direkt berörde 31 arbetsgifvare och 
931 (926) arbetare.) 

Varaktigheten af de under 1904 års första kvartal inträffade 
arbetsinställelserna är känd för 27; beträffande de 4 öfriga kan något 
bestämdt slutdatum icke fastställas. De i dessa konflikter invecklade 
arbetarne hafva helt eller delvis ersatts med annan arbetskraft. Den 
närmare fördelningen efter varaktighet ter sig sålunda: 

Arbetsinställelser med en varaktighet af: 
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Af de 4 sistnämnda har, såvidt bekant, 1 pågått i öfver 100 
och 1 i omkr. 80 dagar. Det öfvervägande flertalet konflikter, eller 
17, hafva varat 1 vecka eller därunder. 

Till sin karaktär äro 23 strejker och 8 af blandad, obestämbar 
eller ej uppgifven karaktär. 

Det fack, som under kvartalet berörts af de flesta konflikterna 
(7), är gr of arbetarefacket; i dessa hafva 12 arbetsgifvare och 262 (266) 
arbetare varit direkt invecklade. På beklädnadsindustrien komma 4 
konflikter, af hvilka direkt berörts 6 arbetsgifvare och 627 (636) ar
betare, på garfveriarbetarefacket likaledes 4, direkt berörande 4 arbets
gifvare och 57 arbetare. Inom hvartdera af stenhuggare- och såg
verksarbetarefacken hafva inträffat 3 konflikter, omfattande resp. 3 
arbetsgifvare och 239 (262) arbetare samt 3 arbetsgifvare och 45 ar
betare. 

Samtliga under första kvartalet inträffade arbetsinställelser 
hafva haft en rent lokal karaktär och fördela sig på följande sätt 
inom de olika delarna af landet: 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är kändt i samtliga fall och 
uppgår till 38. Hela antalet direkt berörda arbetare utgör 1,474 
(1,510), och af dessa kommer det högsta antalet, eller 627 (42-6 %), 
på beklädnadsindustrien, det näst högsta, eller 262 (17'8 %), på grof-
arbetarefacket. 

Antalet strejkande är kändt i samtliga fall och utgör samman-
lagdt 1,139 (1,175); i de 7 arbetsinställelserna af blandad, obestäm
bar eller ej uppgifven karaktär voro 335 arbetare direkt invecklade. 

Beräkningen af antalet genom konflikterna förlorade arbetsdagar 
är på grund af primäruppgifternas bristfällighet, särskildt beträf
fande de oorganiserade arbetarne, ofta förbunden med stora svårig
heter. De här nedan anförda siffrorna äro sålunda till en del ap-
proximerade och göra såsom sådana endast anspråk på att gifva en 
ungefärlig föreställning om den genom konflikterna arbetarne åsam
kade förlust i arbetstid. Som redan angifvits, har totalsumman af 
under kvartalet förlorade arbetsdagar beräknats till omkring 46,500 
(hvaraf omkring 9,300 för af konflikterna indirekt berörda arbetare). 

') Angående de olika landsdelarnas omfattning se >Meddel.» 1903, s. 72, noten. 
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Främst står grofarbetarefacket med omkring 20,200 förlorade arbets
dagar, af hvilka hufvudparten, omkring 19,300, kommer på järn-
vägsbyggnadsarbetarefacket (häraf omkring 9,000 på af konflikterna 
indirekt berörda arbetare). Härefter följa beklädnadsindustrien med 
omkring 15,850 samt vidare den kemisk-tekniska industrien med 
omkring 6,000 och stenhuggeriarbetarefacket med omkring 1,600 för
lorade arbetsdagar. 

I de flesta eller 18 fall hafva arbetsgifvarne icke varit organi
serade, i 3 fall hafva de tillhört organisation inom sitt fack, och. i 
1 fall har vederbörande arbetsgifvare uppgifvit sig vara medlem af 
allmän arbetsgivareförening; i 9 fall saknas uppgifter u t i ifråga
varande hänseende. 

Arbetarne hafva i 13 fall samtliga tillhört facklig organisation, 
i 9 fall delvis och i 8 fall alla varit oorganiserade. I 1 fall saknas 
uppgift i detta hänseende. 

Konflikternas hufvudorsaJier kunna fördelas i följande grupper: 

I de arbetsinställelser, som föranleddes af personfrågor, fordrade 
arbetarne i 4 fall, a t t afskedade kamrater skulle återtagas, och i 3 
fall afskedandet af en förman. I trenne fall har arbetarnes hufvud-
fordran uppgifvits vara kombinerad med andra mindre viktiga yr
kanden. 

Beträffande resultatet må anföras, a t t af de 31 konflikterna 10 
afgjorts genom kompromiss, af hvilka 4 kunna anses hafva utfallit 
i hufvudsak enligt arbetarnes fordringar och 6 lösts efter ungefär 
lika stora eftergifter å ömse sidor. Af öfriga 21 konflikter hafva 
9 ledt till arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren upp
ställda villkoren, i 5 fall hufvudsakligen med nya arbetare, i 2 fall 
med den förutvarande arbetsstyrkan och i 2 fall med ungefär hälften 
af de förutvarande arbetarne och hälften nya. 7 konflikter hafva bi-
lagts i enlighet med arbetarnes fordringar; på 1 arbetsplats är arbetet 
icke återupptaget af de af konflikten direkt berörda arbetarne, men 
fortgår med den öfriga arbetsstyrkan. Rörande 2 konflikter föreligga 
på denna punkt hvarandra delvis motsägande uppgifter, och be
träffande 1 saknas uppgift om resultatet. Såsom redan i öfversikten 
angifvits, synes en af konflikterna hafva uppkommit till följd af 
ömsesidigt missförstånd parterna emellan, och arbetet blef därför 
återupptaget på de förutvarande villkoren. 

Vid en sammanställning af de föreliggande konflikternas orsaker 
och resultat visar det sig bland annat, a t t af de 19 konflikter, som 
föranlcdts af lönefrågor och angående hvilka fullständiga uppgifter 
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beträffande resultatet föreligga, 4 bilagts i enlighet med arbets-
gifvarens fordringar, 4 i enlighet med arbetarnes och 10 efter ömse
sidiga eftergifter. På 1 arbetsplats fortsattes arbetet af den icke 
strejkande personalen, utan a t t någon ny arbetskraft anskaffades. 

Eör öfrigt kan anmärkas, a t t enligt de föreliggande uppgif
terna, hvilka i 5 fall äro ofullständiga eller hvarandra motsägande 
på denna punkt, 14 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar 
parterna emellan, under det a t t i 12 fall några dylika icke egde rum. 

Aftals-, eller kontraktsbrott medgifves, äfVen af vederbörande part, 
hafva genom arbetsinställelsen förekommit i tvenne fall. I 2 fall 
beskylla parterna ömsesidigt hvarandra härför, och i 4 framkastar 
den ena parten beskyllning i detta hänseende mot den andra, hvilken 
i sin ordning tillbakavisar den. I 15 fall uppgifves samstämmigt 
intet aftals- eller kontraktsbrott hafva förekommit, och rörande 8 
arbetsinställelser äro uppgifterna mer eller mindre bristfälliga. 

I 19 af de 31 här omnämnda arbetsinställelserna ersattes icke 
de genom konflikten arbetslösa arbetarne med ny arbetskraft, i 5 
fall antogs en del nya arbetare, och i 2 fall fylldes ledigheterna 
fullständigt. Beträffande 5 fall föreligga i detta hänseende icke 
tillfredsställande uppgifter. Efter konfliktens slut återgingo alla de 
förutvarande arbetarne i arbetet i 12 fall, en del i 10 fall; i 4 fall 
återvände inga, och rörande 5 arbetsinställelser äro uppgifterna 
ofullständiga. 

Tvistefrågan har i trenne fall hänskjutits t i l l skiljedomstol; så
som dock redan i öfversikten nämnts (n:r 17 och 21), var det i två 
fall blott eu af tvistepunkterna, som på detta sät t afgjordes. 

Rörande här föreliggande 31 konflikter hafva svar ingått från 
bägge parterna i 29 fall, endast från arbetsgifvare i 1 fall och 
endast från arbetare i 1 fall. 

Beträffande en uppgifven arbetsinställelse inom grofarbetare-
facket i Lysekil under sistlidne februari månad har vederbörande 
arbetsgifvare upplyst, att, enligt hans mening, någon arbetskonflikt 
icke inträffat; a t t trenne arbetare uppsagts till afflyttning, hade 
berott därpå, a t t arbetspersonalen, efter åtskilliga maskiners an
skaffande, måst minskas. Från arbetarne hafva, trots upprepade 
påminnelser, några uppgifter rörande nämnda konflikt icke inkommit. 



262 ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE ÅR 1904. 

Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1904. 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes). 
a. = arbetare. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1904. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes). 
a. = arbetare. 
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Lifsmedelspriser å olika orter i Sverige under år 1904. 

Första kvartalet. 

Redan i de förut utkomna första häftena af den arbetsstatistiska 
afdelningens »Meddelanden» hafva offentliggjorts vissa genom orts
ombuden insamlade uppgifter rörande lifsmedelsprisen å olika orter 
i riket. Såsom vid nämnda uppgifters publicerande uttryckligen 
betonades, voro dessa första uppgifter beträffande en del varuslag 
mindre tillförlitliga, hvilket både sin grund dels ut i de särskilda 
ombudens olika uppfattning om hvad som vid förekomsten af flera 
olika kvaliteter af samma varuslag kunde anses vara o r d i n ä r v a r a , 
dels ock uti det för uppgifternas inhämtande fastställda första formu
lärets i vissa detaljpunkter icke tillräckligt preciserade affattning. 

För a t t afhjälpa bristerna härutinnan anmodades först ombuden 
att i ämnet meddela sina under arbetet gjorda iakttagelser och ut
tala sina önskningar rörande eventuella förändringar uti och t i l lägg 
till det använda frågeformuläret. Sedan svar från ombuden in
kommit, blef med ledning af de sålunda inhämtade upplysningarna 
samt den inom afdelningen genom de första försöksundersökningarna 
vunna erfarenheten ett ny t t formulär för prisuppgifternas insamlande 
upprättadt, hvilket formulär tillämpats från och med 1904 års 
ingång. 

Det nya formuläret skiljer sig från det gamla i främsta rummet 
genom ett ytterl igare förtydligande och preciserande af vissa varu
slag, hvaraf så många olika kvaliteter med vidt skilda pris före
komma, a t t det, som sagdt, för ombuden varit svårt a t t angifva de 
växlande prisen för ordinär vara. Sålunda hafva nu för margarin 
och risgryn upptagits en bästa och en billigaste sort, för halfkott 
såväl stek som spädkalf, för mjukt rågbröd dels söt och dels sur 
limpa (s. k. ankarstock), hvarjämte för en del andra varuslag när
mare angifvits, hvilka kvaliteter afses. Dessutom hafva i formu
läret tillkommit tre nya slag af lifsförnödenheter (ost, bruna bönor, 
rödspotta). 

Resultatet af de i formuläret vidtagna förändringarna har i det 
stora hela visat sig tillfredsställande. De i efterföljande tabeller 
meddelade prisuppgifterna kunna äfven göra anspråk på att ega 
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en långt större grad af tillförlitlighet än de förut publicerade. Ett 
undantag härifrån bilda dock i viss mån uppgifterna å brödprisen, 
som fortfarande utvisa allt för betydliga variationer för att kunna 
tillmätas samma betydelse som öfriga uppgifter. Att tabellerna äfven 
på andra punkter lämna ett och annat öfrigt att önska ifråga om 
fullständighet och jämnhet, har ej kunnat undvikas, hvilket för 
öfrigt är helt naturligt, då man besinnar, att hela denna undersök
ning angående lifsmedelsprisen ännu knappast hunnit i alla delar 
öfverskrida försökets stadium. 

Parentes kring en medelprissiffra i tabellen betecknar, att den
samma är beräknad på grund af ett fåtal uppgifter eller af annan 
orsak anses mindre tillförlitlig. Priset på ved är beräknadt för s. k. 
storfamn (2-6 x h x 0-89 meter = 3-66 kubikmeter). I öfrigt hänvisas 
till anmärkningarna å de särskilda uppslagen. 
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Högsta, lägsta 

Anm. Prisuppgifterna för ved, kol och koks i kol. 3—11 gälla för hela staden.. Priset 
till 7 öre per liter. Den stora skillnaden i priset på söt limpa mellan Östermalm å ena sidan, 



under första kvartalet år 1904. 
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på e. k. matägg har varit 110 ä 120 öre per tjog. Potatis har vid köp litervis kostat ända 
Norrmalm och Södermalm å den andra beror på, att olika kvaliteter afses. 
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Högsta, lägsta 



under första kvartalet år 1904. (Forts.) 
och medelpris. 
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272 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Eskilstuna: Prisen å hvetcbröd och mjukt rågbröd hafva ej uppgifvits efter vikt 
minst 1 hl. tagits. — Uppgifter tor Jönköping hafva ej inkommit. Kalmar: Strömming 
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utan pr styck. — Norrköping: Potatis har saluförts äfven till ett pris af 4 kr. pr hl., om 
har icke saluhållits; priset på gädda har varit 70 ä 80 öre pr kg. och på abborre 60 öre. 
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Högsta, lägsta 

Anm. Karlskrona: Potatis har vid köp af mindre än 5 liter kostat B öre pr liter. 
— Kristianstad: Inga uppgifter hafva inkommit från ombudet. — Malmö: Färsk sill för-
säljes pr v a l till 300 h 150 öre; likaså färsk strömming till pris af 12b k 50 öre. 
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Priset å kabeljo. afser s. k. blekingsk kabeljo: för annan kabeljo har betalats 50 ä 60 öre pr k g . 
säljes p r tjog till 60 ä 35 öre; strömming förekommer ej. — Helsingborg: Färsk sill för-
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Högsta, lägsta 

Anm. Halmstad: Färsk sill försäljes pr tjog till 40 ii 90 öre. — Göteborg: De vikti-
90 it 120, aborre 80 ä 85, kolja 26 ä 38, torsk '33 ii 50 och hvitling 43 ii 80 öre pr kg. — 

förekommer endast undantagsvis; priset på kolja har varit 50 öre pr kg. 
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gaste fisksorterna utom här ofvan upptagna hafva kostat pr kg.: gädda 95 a 125, hällcflundia 
Venersborg: Priset på färsk sill har för januari varit 70 ä (!0 öre pr tjog. Strömming 
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Högsta, lägsta 

Auill. Karlstad: De flesta medeltalen äro beräknade på grund af fataliga uppgifter. 
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280 Lifsmedelspris å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Falun: Priset på ost afser he l fet vara. Prisuppgifterna för koks afse s. k. 
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»engelsk koks». — Domnarfvet: Priset på ost afser h e l f e t vara. 



282 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Gefle: Färsk strömming har saluförts till ett pris af 100 ä 30 öre pr val. — 
torsk, kolja och långa till pris af c:a 40 öre och gädda till c:a 90 öre pr kg (under mars). 
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Sundsvall (staden): Följande billiga fisksorter hafva utom de i tabellon upptagna torgfört! 



284 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Luleå: Kol har i Svartöstaden kostat endast 3 kr. pr hl. Priset pä, gädda 
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har varit 60 a 1(0. på lake 70 ä 65 och på flundra c:a 80 öre pr kg. 
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Högsta, lägsta 
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2 8 8 LAG OM ARBETSFÖRMEDLING I FRANKRIKE. 

Lag om arbetsförmedling i Frankrike. 
E t t lagförslag om arbetsförmedlingens reglerande har under de 

sista åren upprepade gånger sysselsatt den franska representationen. 
Dess båda kamrar hafva, oaktadt enighet i fråga om lagens flesta 
öfriga hufvudpunkter, icke kunnat enas dm de åtgärder, som borde 
vidtagas för motverkande af den yrkesmässiga platsanvisningsverk-
sambetens olägenheter, i det a t t deputeradekammaren ville ålägga 
kommunerna s k y l d i g h e t a t t mot skadeersättning upphäfva all 
sådan privat verksamhet, under det a t t senaten ville åtnöja sig med 
a t t lämna kommunerna r ä t t i g h e t härti l l . I denna hufvudfråga 
gaf deputeradekammaren till sist vika, så a t t den 14 mars d. å. 
kunde promulgeras en lag angående anställande af arbetstagare af 
båda könen samt inom alla yrken. x 

Beträffande lagens innehåll må här några upplysningar med
delas. Efter lagens utfärdande kunna affärsmässiga förmedlings
byråer upphäfvas emot rät tmätig godtgörelse. Hvarje ny sådan 
byrå, som auktoriserats efter lagens ikraftträdande, saknar dock rä t t 
till ersättning, om den upphäfves. Anstal ter för kostnadsfri arbets
förmedling, som upprät ta ts af kommuner, föreningar af arbetsgifvare 
eller arbetstagare, arbetarebörser, välgörande sällskap o. d. registre
rade sammanslutningar, behöfva ej auktorisation, men måste an
mälas hos vederbörande lokala myndighet. Kommunalstyrelsen öfver-
vakar dessa anstalter, hvilka ej må förenas med värdshus, hotell 
el. d. inrättningar. 

I hvarje kommun skall å kommunalstyrelsens lokal föras en 
förteckning öfver anbud och efterfrågan. å arbete, hvilken förteck
ning kostnadsfri t t står t i l l allmänhetens förfogande. K o m m u n e r 
med mer ä n 10,000 i n v å n a r e h a f v a s k y l d i g h e t a t t för 
d e n n a v e r k s a m h e t i n r ä t t a en s ä r s k i l d f ö r m e d l i n g s b y r å . 

1 Loi du 14 mars 1904 relative au placement des employés et ouvriers des deux 
sexes et de toutes professions (Journal offleiel I7 3 1904; Bulletin de 1'Office du travail. 
mars 1904) 
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Lag 
om ändrad lydelse af 23 § i lagen den 5 juli 1901 angående er

sättning för skada till följd af olycksfall i arbete; 
gifven Stockholms slott den 3 juni 1904. 

Vi OSCAR, med Guds nåde, Sveriges, Norges, Grotes och 
Vendes Konung, göre ve te r l ig t : att Vi, med Riksdagen, funnit 
godt i nåder förordna, att 23 § i lagen den 5 juli 1901 angående 
ersättning för skada till följd af olycksfall i arbete skall hafva 
följande ändrade lydelse: 

Arbetsgifvare, som enligt 10 § i Riksförsäkringsanstalten för
säkrar sina arbetare mot olycksfall, vare berättigad att genom för
säkring i samma anstalt betinga arbetarne, utöfver den ersättning 
som enligt 4 § utgår, sjukhjälp eller lifränta enligt de grunder, 
som i 4 § sägas, sålunda, att arbetare, hvilken genom olycksfallet 
lidit väsentlig nedsättning af arbetsförmågan, skall, ehvad nedsätt-
ningen af arbetsförmågan varar mer än sextio dagar eller ej, erhålla 
sjukhjälp för tiden från det skadan inträffade, samt att åt arbetare, 
hos hvilken, i följd af skada som i 4 § 2 mom. afses, förlusten eller 
minskningen af arbetsförmågan inträdt före sextioförsta dagen efter 
olycksfallet, lifränta skall utgå från den tid, då förlusten eller 
minskningen inträdde. 

Vill arbetsgifvare, som utöfvar annan verksamhet, än i denna 
lag afses, genom försäkring i Riksförsäkringsanstalten bereda er
sättning enligt de i denna lag stadgade grunder för skada till följd 
af olycksfall, som härflyter från utöfningen af den verksamhet, 
vare därtill berättigad. 

Har sådan försäkring, som i denna § sägs, ägt rum, skall hvad 
i denna lag finnes stadgadt i tillämpliga delar lända till efter
rättelse. 

Denna lag skall träda i kraft den 1 oktober 1904. 

Det alla, som vederbör, hafva sig hörsamligen att efterrätta. 
Till yttermera visso hafve Vi detta med egen hand underskrifvit 
och med Vårt Kungl. sigill bekräfta låtit. Stockholms slott den 3 
juni 1904. 

O S C A R . 
(L. S.) 

(Civildepartementet.) HJALMAR WESTKING. 

21 
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Statslån för beredande af egna hem åt arbetare 
å landsbygden. 

Sedan lång tid til lbaka har frågan om åtgärder från statens sida 
för a t t bereda arbetare egna hem varit föremål för statsmakternas 
behandling. Beslut i sådant syfte hafva ock tid efter annan fattats. 
På Kungl. Maj-.ts förslag beslöts sålunda vid 1874 års och flera därefter 
följande riksdagar, a t t vissa mindre kronoegendomar skulle försäljas; 
dessa försäljningar hade dock mer ett statsekonomiskt än socialt 
syfte och kommo endast undantagsvis arbetarne till godo. Sedan 
1891 års riksdag begärt utredning af frågan om ej genom stats
makternas försorg mindre bemedlade kunde förhjälpas till egna jord
bruk, tillsattes samma år den s. k. jordbrukslägenhetskommittén, 
som 1892 inkom med dels förslag t i l l lag angående hemmansklyfning, 
ägostyckning och jordafsöndring, som sedan i omarbetad form gaf 
anledning t i l l 1896 års lagstiftning på detta område, dels förslag 
t i l l upplåtelse af lägenheter från kronans jordbruksdomäner. Efter 
vidtagande af åtskilliga förändringar antogs detta senare förslag af 
1894 års riksdag, hvarefter Kungl. Maj:t den 25 september 1896 aflät 
ett kungligt bref rörande försäljning af kronans domäner. Afven vid 
senare riksdagar hafva beslut fattats i denna fråga, liksom rörande-
kolonisationsåtgärder i Norrland, upprättande af skogstorp i samma 
landsända samt upplåtelse i särskilda fall af mark till egna hem å 
fiskelägen, kyrkoplatser, stationssamhällen m. m. 

Vid 1899 års riksdag blef egnahemsfrågan föremål för ej mindre 
än 5 olika motioner, och beslöt riksdagen at t hos Kungl. Maj:t anhålla 
om utredning, huruvida och i hvilket afseende ytterligare åtgärder 
kunde vidtagas för beredande af tillfälle för mindre bemedlade 
arbetare a t t å landsbygden förvärfva sig egna hem. Med anledning 
häraf tillsattes den 10 juli 1899 den s. k. egnahemskommittén, som 
den 22 juni 1901 aflämnade sit t betänkande, hvilket hufvudsakligen 
innefattade förslag till ändringar i Jagen om hemmansklyfning, ägo
styckning och jordafsöndring den 27 juni 1896 samt förslag till 
lag om egnahemslån af statsmedel. Detta senare förslag, som ut
gjorde det väsentligaste af kommitténs framställning, afsåg, att 
staten skulle anslå ett belopp af 20 mill. kr. a t t under loppet af 5-
år lämnas såsom lån till mindre bemedlade kroppsarbetare, som vore 
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i besittning af vissa kvalifikationer; a t t lånen skulle utgå t i l l såväl 
bostadslägenheter som jordbrukslägenheter å landsbygden, hvarvid 
de förra ej finge öfverstiga ett värde af 3,000 och de senare af 4,000 
kr.; a t t lånesumman finge uppgå ti l l ett belopp af för bostadslägen
heter 3/i och för jordbrukslägenheter 4/s af nämnda värde; att annui-
teten skulle bestämmas till resp. 6 och 8 1/2 % för jordbruks- och 
bostadslägenheter, däraf såsom ränta räknades 38A % å det oguldna 
kapitalbeloppet, samt att.utlämnandet af lånen skulle ske genom för 
hvarje län ti l lsatta egnahemsnämnder och under dem sorterande 
egnahemsombud i hvarje socken. 

Sedan öfver kommitténs förslag utlåtande inhämtats från veder
börande myndigheter, aflät Kungl. Maj:t en proposition till 
1904 års riksdag, däri endast frågan om egnahemslån upptagits, 
medan frågorna om lättnader vid ägostyckning m. m. samt använ
dande af kronans domäner ti l l egna hem tills vidare lämnades 
å sido. 

Efter vidtagande af åtskilliga ändringar i den k. propositionen 
beslöt riksdagen a t t bilda en egnahemslånefond å 10 mill. kr. a t t 
användas till statslån för egna hem under åren 1905—09. Medan 
den nyss nämnda kommittén föreslagit, at t staten skulle utlåna 
medlen direkt till låntagarne, beslöt riksdagen, a t t medlen skulle 
utbetalas t i l l vissa mellanhänder (låneförmedlarne) för a t t af dem 
på egen risk och ansvar utlånas till låntagarne. Sådana mellan
händer voro: hushållningssällskapen, som skulle åtnjuta viss godt-
görelse för sin låneverksamhet, samt för ändamålet bildade aktie
bolag och föreningar, hvilkas lämplighet för uppdraget i hvarje 
särskildt fall skulle pröfvas af Kungl. Maj:t. 

Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse angående villkor och bestämmel
ser rörande egnahemslånerörelsen, som här nedan återgifves, stadgar i 
mom. 1, a t t lån endast kunna lämnas ti l l sådana egna hem, som af 
låntagarne ägas såväl beträffande jord som åbyggnader. Härifrån 
göres dock (mom. 15) undantag för bostadslägenheter å mark, till
hörande Kungl. och Hvitfeldtska stipendieinrättningen. 

Lån lämnas såväl till bostadslägenheter som jordbrukslägenheter, 
dock endast till sådana, som äro belägna å landsbygden, och skall 
lånebeloppet för de förra uppgå till minst hälften och högst tre 
fjärdedelar och beträffande de senare till minst hälften och högst 
fem sjättedelar af värdet å jord och byggnader. Värdet å jord
brukslägenhet får ej öfverstiga 5,000 kr. och å bostadslägenhet 3,000 
kr. (mom. 2). 

Lån kunna endast tilldelas mindre bemedlade arbetare, män eller 
kvinnor, i en ålder af i regel mellan 25 och 50 år, som äro svenska 
medborgare, äga god frejd och hufvudsakligen ha sin utkomst af 
kroppsarbete (mom. 1). 
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Mom. 3 bestämmer tiden för låneansökans inlämnande till den 
1 november året näst före det, för hvilket lån sökes (dock utgår 
tiden för ansökning om lån för år 1905 först den 1 februari samma 
år, enligt särskildt öfvergångsstadgande). 

Mom. 4 ger anvisningar om tillvägagångssättet vid lånens lyf
tande. 

I mom. 5 angifves låneräntan (3.6 %) samt hur af betalningen 
skall verkställas. Lånet delas i två lika delar; å den ena, amor
teringsdelen, erlägges, intill dess denna del blifvit till fullo gulden, 
en annuitet af 6 % för jordbrukslägenheter och 7 % för bostadslägen
heter, hvarvid i hvartdera fallet såsom ränta räknas 3 c/io % å det 
oguldna kapitalbeloppet af amorteringsdelen. Denna afbetalning 
måste börja senast sedan 3 år förflutit från utgången af det kalenderår, 
under hvilket lånet bekommits. Den andra delen af lånet, den stå
ende delen, kan ej uppsägas, förrän amorteringsdelen guldits, hvarvid 
lämnas 6 månaders uppsägningstid, men skall vara gulden inom fem 
år från det sista inbetalningen å amorteringsdelen bort fullgöras. 

Mom. 6—7 bestämma närmare, huru skall förfaras med för
verkade egnahemslån, vid bristande ränte- och kapitalafbetalningar 
eller vid försuramadt aflämnande af nödiga säkerhetshandlingar. 

Mom. 8—9 angifva innehållet i det kontrakt, som skall upp
rät tas mellan låneförmedlarne och låntagarne, samt de förhållanden, 
under hvilka uppsägning af egnahemslånet kan ske. 

Mom. 10 och 12 bestämma närmare om lånekontraktens upp
rättande och granskning, mom. 11 om lindringar i låntagarens 
skyldigheter, mom. 13 om de redogörelser, som låneförmedlare är 
skyldig aflämna, och mom. 14 om sättet för hushållningssällskapens 
inbetalning af egnahemslån. 

I en särskild kungörelse af den 17 juni 1904 har Kungl. Maj:t 
meddelat särskilda föreskrifter för hushållningssällskap, aktiebolag 
och föreningar, som vilja erhålla statslån från egnahemslånefonden. I 
§ 1 redogöres för de bestämmelser, som aktiebolag måste vara under
kastade för a t t kunna erhålla statslån, och i § 2 meddelas mot
svarande bestämmelser för föreningar. I § 3 meddelas föreskrifter om 
den kontroll, som Kungl. Maj:ts befallningshafvande skall utöfva öfver 
aktiebolagens och föreningarnas verksamhet såsom mellanhänder vid 
statslåns utlämnande. Slutligen meddelas i § 4 en förteckning å 
de handlingar, hvilka skall åtfölja ansökan om statslån dels för 
hushållningssällskapen, dels för aktiebolagen och föreningarna. 

Läneförmedlare, som önskar at t för år 1905 erhålla statslån för 
at t därmed utlämna egnahemslän, skall, såsom ofvan påpekats, in
lämna ansökan härom före 1 februari 1905. 
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Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse angående allmänna villkor 
och bestämmelser för den af Kungl. Maj:t och Riksdagen 

beslutade egnahemslånerörelse; 
gifven Stockholms slott den 17 juni 1904. 

V i OSCAE, med G u d s nåde , S v e r i g e s , N o r g e s , G ö t e s och 
V e n d e s K o n u n g , gö re v e t e r l i g t : at t , sedan innevarande års 
Riksdag, med bifall i hufvudsak till hvad Vi i nådig proposition 
angående lån af statsmedel för beredande af tillfälle för arbetare 
a t t på landsbygden förvärfva egna hem föreslagit, bland annat, 
dels medgifvit a t t under åren 1905—1909 finge af Oss disponeras 
högst 10 millioner kronor a t t såsom statslån tilldelas de hushåll
ningssällskap samt för ändamålet särskildt bildade aktiebolag och 
föreningar (låneförmedlare), hvilka ville genom utlämnande af egna
hemslån bereda mindre bemedlade arbetare tillfälle att på lands
bygden förvärfva egna hem, dock att, hvad beträffande aktiebolag 
och föreningar, dylikt statslån finge tilldelas endast sådana, hvilka 
Vi, vid pröfning i hvarje särskildt fall, funne vara såsom mellan
händer vid lånerörelsen lämpliga samt bereda tillräcklig trygghet 
för, a t t egna hems förvärfvande af mindre bemedlade arbetare blefve 
på ett oegennyttigt och ändamålsenligt sät t befrämjadt, och hvilkas 
bolagsordningar eller stadgar vore upprättade i öfverensstämmelse 
med af Oss särskildt föreskrifna grunder, dels bemyndigat Riks-
gäldskontoret a t t under åren 1905—1909 tillhandahålla Vårt Stats
kontor ett belopp af högst 10 millioner kronor för bildande af en 
egnahemslånefond, at t för här ofvan angifna ändamål användas, dels 
ock beslutat, a t t för ifrågavarande lånerörelse skulle gälla vissa af 
Riksdagen antagna allmänna villkor och bestämmelser, Vi funnit 
godt att, med godkännande af Riksdagens berörda beslut i hvad det 
skiljer sig från hvad Vi i ämnet föreslagit, förordna at t för den af 
Oss och Riksdagen sålunda beslutade egnahemslånerörelse skola gälla 
följande allmänna villkor och bestämmelser: 

Mom. 1. Egnahemslån må, med det i mom. 15 här nedan stad
gade undantag, utgå för bildande endast af sådant eget hem, där 
låntagaren äger såväl jordområdet som därå uppförda byggnader, 
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och kan utlämnas för förvärfvande af lägenhet, afsedd för idkande 
af jordbruk (jordorukslägenhet), eller lägenhet, där bostaden är det 
väsentliga (bostadslägenhet). 

Dylikt egnahemslån må ej tilldelas annan än arbetare, man 
eller kvinna, som är svensk medborgare, äger god frejd, är känd för 
sparsamhet, nykterhet och hedrande vandel samt hufvudsakligen af 
kroppsarbete har sin utkomst, och som visserligen ej saknar medel 
a t t i någon mån bidraga till bildande af eget hem, men är i behof 
af kraftigt bistånd för dess förvärfvande; börande egnahemslån i re
geln ej utlämnas t i l l den, som är under 25 eller öfver 50 år gammal. 

Mom. 2. Egnahemslån skall utgå, då fråga är om jordbruks
lägenhet, med minst hälften och högst fem sjättedelar af det med 
ledning af uppgjordt köpeaftal, värderingsinstrument, brandförsäk
ringshandlingar, kostnadsförslag eller andra tillgängliga handlingar 
beräknade och af låneförmedlaren godkända värdet å jorden jämte 
därå befintliga eller för uppförande afsedda byggnader samt, då 
fråga är om bostadslägenhet, med minst hälften och högst tre fjärde
delar af samma värde. 

Egnahemslån må ej utgå, där det beräknade värdet öfverstiger: 
för jordbrukslägenhet 5,000 kronor och för bostadslägenhet 3,000 kronor. 

Mom. 3. Låneförmedlare, som önskar erhålla statslån för a t t 
däråt' utlämna egnahemslån, skall före den 1 november året näst 
före det, för hvilket lån sökes, därom hos Kungl. Maj:t göra under
dånig ansökning, uti hvilken skall uppgifvas, huru stor del af lånet 
är afsedd för jordbrukslägenheter och huru stor del för bostads
lägenheter. 

Mom. 4. Af Kungl. Maj:t beviljadt statslån må af vederbö
rande låneförmedlare efter ingången af det år, för hvilket lånet 
anvisats, och före den 1 november samma år på en gång eller i 
skilda delar, lyftas i Statskontoret emot afiämnande af en utaf låne
förmedlaren till Statskontoret eller order ställd, af Statskontoret god
känd skuldförbindelse, som skall innefatta låneförmedlarens åtagande 
a t t återbetala lånet i den ordning, här nedan stadgas. Statslåne
belopp, som sagda dag kvarstår outtaget, återfaller till fonden. 

Annan låneförmedlare än hushållningssällskap skall därjämte, 
innan någon del af statslånet må utbekommas, t i l l Statskontoret 
aflämna af Statskontoret godkänd säkerhet för den afgifna skuldför
bindelsens uppfyllande. 

Därest Statskontoret under lånetider) skulle finna ställd säkerhet 
icke vidare vara nöjaktig, skall låneförmedlaren inom af Statskon
toret förelagd tid, dock minst tre månader, aflämna nya säkerhets
handlingar, som af Statskontoret godkännas. 

Mom. 5. Statslån, som af Kungl. Maj:t anvisats t i l l beredande 
af egnahemslån, förräntas efter tre och sex tiondedels procent om året. 
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Hvad af dylikt statslån icke vid utgången af det år, under 
Ivilket lånet i Statskontoret lyfts, blifvit till egnahemslån dispo-
neradt, skall jämte ränta till Statskontoret inbetalas före utgången 
•af januari månad nästpåföljande år, där ej Kungl. Maj:t, på ansök
ning, medgifver låneförmedlaren rätt att ytterligare ett år för af-
aedt ändamål innehafva statslånebeloppet i fråga. 

Mnnes statslånebelopp vara af låneförmedlare genom aftal, 
upprättadt i annan ordning, än i mom. 8 och 9 sägs, eller i strid 
mot föreskrifterna i mom. 1 och 2, såsom egnahemslån disponeradt, 
äge Kungl. Maj:t föreskrifva, att sådant statslånebelopp skall, där 
ej låneförmedlaren inom af Kungl. Maj:t förelagd tid förmår styrka, 
a t t behörigt lånekontrakt angående ifrågavarande egnahemslån upp
gjorts, omedelbart därefter jämte ränta till Statskontoret inbetalas. 

Af låneförmedlare utbekommet statslån skall, i den mån det
samma icke bör inbetalas i sådan ordning, som här ofvan i detta 
moment sagts, med afseende å återbetalningen delas i två lika stora 
delar: en amorteringsdel och en stående del. 

A amorteringsdelen erlägges, intill dess densamma blifvit till 
fullo gulden, vid statslån, som utlämnats till beredande af egna
hemslån för jordbrukslägenheter, en annuitet af sex procent och vid 
statslån, som utlämnats till beredande af egnahemslån för bostads
lägenheter, en annuitet af sju procent, hvarvid i hvartdera fallet 
såsom ränta räknas tre och sex tiondedels procent å det oguldna ka
pitalbeloppet af amorteringsdelen. Skyldighet att erlägga den första 
kapitalafbetalningen inträder, när tre år förflutit från utgången af 
det kalenderår, under hvilket lånet från Statskontoret utbekommits. 
Intill dess kapitalafbetalningen börjar, erlägges endast föreskrifven 
ränta å statslånets hela belopp. Därefter erlägges, jämte annuiteten 
å amorteringsdelen, ränta å statslånets stående del, intill dess jäm
väl denna lånedel till fullo inbetalats. 

Statslånets stående del kan, där ej sådant förhållande, hvarom 
i mom. 7 här nedan sägs, mellankommer, från statens sida icke 
uppsägas, förrän amorteringsdelen till fullo guldits, och åtnjuter 
låneförmedlaren därvid sex månaders uppsägning. I hvarje fall 
skall likväl den stående delen vara gulden inom fem år, från det 
sista inbetalningen å amorteringsdelen bort fullgöras. 

Ränta och afbetalning å statslån skall för hvarje år af låne
förmedlare till statskontoret inbetalas före utgången af mars månad 
nästpåföljande år. 

Mom. 6. Varder, sedan lånekontrakt, hvarom i mom. 8 sägs, 
blifvit angående beviljadt egnahemslån upprättadt, rätten till ut
bekommande af lånet eller del däraf af låntagaren förverkad, eller 
varder redan utlämnadt egnahemslån till låneförmedlaren återbe-
taladt i annan ordning än såsom årlig kapitalafbetalning å amor-
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teringsdelen, skall det lånebelopp, t i l l hvars utbekommande rät ten 
förverkats eller som til l låneförmedlaren återbetalats, inom en månad 
från det förverkandet skedde eller återbetalningen ägde rum, jämte 
ränta till Statskontoret inbetalas. 

Mom. 7. Ställer sig låneförmedlare icke till efterrättelse här 
ofvan meddelade bestämmelser i fråga om ränte- och kapitalaf betal
ning, eller underlåter låneförmedlare, som af Statskontoret erhållit 
föreläggande a t t afiämna nya säkerhetshandlingar, a t t inom före-
skrifven tid sådant fullgöra, äger Statskontoret a t t därom göra an
mälan hos Kungl. Maj:t, som bestämmer, huruvida oguldet stats
lånebelopp jämte ränta skall anses vara till återbetalning genast 
förfallet. 

Mom. 8. Rörande hvarje egnahemslån skall, innan någon del 
däraf må af låntagaren uppbäras, mellan låneförmedlaren och lån
tagaren upprättas fullständigt lånekontrakt, hvaruti bestämmelser 
i följande afseenden skola finnas intagna, nämligen: 

beträffande belägenheten, storleken och värdet af den lägenhet, 
för hvars förvärfvande lånet lämnas, samt densammas egenskap af 
jordbrukslägenhet eller bostadslägenhet; 

rörande lånets belopp, säkerheten och villkoren i fråga om ränta 
och återbetalning; 

huruvida lånet må på en gång eller i särskilda terminer lyftas, 
samt angående sättet och villkoren för lånets utbekommande; 

angående viss tid, inom hvilken lånet skall vara till fullo ut
taget, vid äfventyr att rätten ti l l utbekommande af ej lyft belopp 
skall vara förverkad; 

beträffande hvilka byggnader böra å lägenheten uppföras och 
tiden, inom hvilken de böra vara fullbordade; 

rörande låntagarens skyldigheter i fråga om lägenhetens häf-
dande och underhållande samt byggnadernas brandförsäkrande; 

angående den kontroll från låneförmedlarens sida, som låntaga
ren skall vara skyldig underkasta sig; samt 

därom, a t t möjligen uppkommande tvister mellan låneförmed
lare och låntagare beträffande tillämpningen af lånekontraktets be
stämmelser skola afgöras af skiljemän i enlighet med lagen om skilje
män den 28 oktober 1887, samt att klander mot skiljemännens beslut 
icke må äga rum. 

Mom. 9. Vid uppgörandet af det i mom. 8 omförmälda låne
kontrakt skall lända till efterrättelse: 

1) at t tiden för vare sig lånets uttagande till fullo eller i kon
traktet bestämda byggnaders fullbordande icke må bestämmas senare 
än t i l l utgången af det år, under hvilket amorteringsskyldigheten 
inträder; 
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2) a t t låneförmedlaren ej äger för egnahemalånet betinga sig 
annan säkerhet än första inteckning i lägenheten, dock med undan
tag af det fall, hvarom i mom. 15 här nedan sägs; 

3) och at t andra villkor icke må betingas i fråga om ränta och 
återbetalning, än i mom. 5 här ofvan angående statslån stadgats, 
dock med undantag i följande afseenden, nämligen: 

at t uppsägningstiden för egnahemslånets stående del må kunna 
bestämmas till fem månader; 

a t t tiden, inom hvilken de årliga ränte- och kapitalafbetalning-
arna skola, där de icke gäldas i sammanhang med kronoutskyl-
derna, vara af låntagaren fullgjorda, må kunna bestämmas redan 
ti l l februari månads utgång; samt 

a t t kontrahenterna må kunna förbehålla sig rätt , låntagaren 
att , därest han så önskar, ej mindre under amorteringstiden på en 
gång infria återstoden af amorteringsdelen än äfven före lånetidens 
utgång inbetala egnahemslånets stående del i dess helhet eller del
vis, samt låneförmedlaren a t t under nedan arigifna förutsättningar 
uppsäga egnahemslånet till inbetalning å tid, som låneförmedlaren 
bestämmer, nämligen: 

a) om låntagaren ej fullgör hvad i kontraktet föreskrifvits i 
fråga om lägenhetens bebyggande; 

b) om låntagaren visar sig försumlig i at t erlägga föreskrifven 
ränte- och kapitalbetalning; 

c) om låntagaren försummar a t t erlägga brandförsäkringsafgift 
för lägenheten eller eljest åsidosätter för brandförsäkringens giltig
het stadgade villkor; 

d) om fastigheten vanvårdas till jord och byggnad eller om 
byggnad nedrifves eller bortnyttas, och värdet å lägenheten däri
genom så minskas, a t t säkerheten för egnahemslånet ej vidare kan 
anses fu]lt betryggande; 

e) om äganderätten eller — beträffande de lägenheter, som i 
mom. 15 här nedan afses — besittningsrätten till lägenheten i dess 
helhet eller del däraf genom köp eller annat fång från låntagaren 
öfvergår i andra fall, än då lägenheten i dess helhet öfvertages an
tingen af efterlefvande make eller af bröstarfvinge eller af efterlefvande 
make och af bröstarfvinge, hvilka behålla lägenheten oskiftad, eller ock 
af annan person, hvilken är till egnahemslåns erhållande behörig; 

f) om låntagaren genom bedräglig uppgift föranledt egnahems
lånets beviljande; 

g) om eljest sådana förhållanden inträffat, a t t låntagaren, med 
hänsyn till det med egnahemslånet afsedda ändamål, uppenbarligen 
icke längre bör få tillgodonjuta detsamma. 

Mom. 10. Lånekontrakt skall upprättas i två exemplar, hvaraf 
hvardera kontrahenten skall taga ett; och skall afskrift af kon-
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t raktet genom låneförmedlarens försorg ofördröjligen efter detsam-
mas affattande insändas till Kungl. Maj:ts befallningshafvande i 
länet. 

Mom. 11. Låneförmedlare vare obetaget a t t under lånetiden 
medgifva låntagare de lindringar i afseende å egnahemslånets åter
betalning eller låntagarens skyldigheter i öfrigt, hvilka icke strida 
mot föreskrifterna uti mom. 1 och 2 eller eljest äro oförenliga med 
egnahemslånets ändamål, dock at t tiden för egnahemslånets utta
gande t i l l fullo eller i kontraktet bestämda byggnaders fullbordande 
icke må utsträckas längre, än i mom. 9 stadgats. 

Mom. 12. Inkomna lånekontrakt skola af Kungl. Maj:ts be-
fallningshafvande granskas. Finner Kungl. Maj:ts befallningshaf-
vande därvid lånekontrakt ej vara upprättadt i enlighet med be
stämmelserna i mom. 8 och 9 samt med iakttagande af föreskrifterna 
i mom. 1 och 2, har Kungl. Maj:ts befallningshaf vande att, med 
bifogande af infordrad förklaring från vederbörande låneförmedlare, 
därom göra anmälan hos Kungl. Maj:t. 

Mom. 13. Låneförmedlare skall årligen före april månads ut
gång till Kungl. Maj:ts befallningshaf vande i länet ingifva full
ständig redogörelse enligt fastställdt formulär för lånerörelsen under 
det nästföregående året, hvilka redogörelser det åligger Kungl. 
Maj:ts befallningshafvande a t t inom påföljande maj månad ti l l Landt-
bruksstyrelsen öfversända. 

Mom. 14. Därest hushållningssällskap så önskar och hos 
Kungl. Maj:ts befallningshafvande i länet i ämnet gör framställ
ning, äger Kungl. Maj:ts befallningshafvande ombesörja, at t räntor 
och afbetalningar å af sällskapet utlämnade egnahemslån varda ge
nom vederbörandes försorg i sammanhang med kronoskatterna de
biterade, uppburna och redovisade. 

Mom. 15. Till förvärfvande af bostadslägenhet, för hvilken 
med ständig och oinskränkt besittningsrätt upplåtits mark, till
hörande Kungl. och Hvitfeldtska stipendieinrättningen, må egna
hemslån tills vidare utgå, utan hinder däraf a t t låntagaren icke 
har äganderätt t i l l lägenhetens tomtområde; ägande låneförmedlare 
at t för dylika egnahemslån antaga den säkerhet, de pröfva lämplig. 

Öfvergångsstadgande. 

Låneförmedlare, som önskar a t t för år 1905 erhålla statslån för 
a t t däraf utlämna egnahemslån, skall före den 1 februari samma 
år därom hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökning i enlighet 
med mom. 3 härofvan. 



K. KUNG. MED SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER OM EGNAHEMSLÅNERÖRELSEN. 299 

Det alla, som vederbör, hafva sig hörsamligen at t efterrätta. 
Till yttermera visso hafve Vi detta med egen hand underskrifvit 
och med Vårt Kungl. sigill bekräfta låtit. 

Stockholms slott den 17 juni 1904. 

OSCAR. 
(L. S.) 

(Jordbruksdepartementet.) THEODOR ODELBERG. 

Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse med särskilda föreskrifter 
till iakttagande af hushållningssällskap, aktiebolag eller för
eningar, hvilka vilja erhålla statslån från egnahemslånefonden; 

gifven Stockholms slott den 17 juni 1904. 

Vi OSCAR, med G u d s nåde, S v e r i g e s , Norges , Gö te s och 
V e n d e s K o n u n g , g ö r e v e t e r l i g t : a t t Vi, som denna dag ut
färdat nådig kungörelse angående allmänna villkor och bestämmel
ser för den af Oss och Riksdagen beslutade egnahemslånerörelse, 
funnit godt at t i fråga om aktiebolag och föreningar, hvilka vilja 
erhålla statslån från egnahemslånefonden, äfvensom beträffande de 
handlingar, som skola bifogas ansökning om dylikt statslån, för
ordna som följer: 

1 §. 

Aktiebolag skall för att kunna erhålla statslån från egnahems
lånefonden vara behörigen registreradt; och skall den för bolaget 
gällande bolagsordning innehålla: 

a) att föremålet för bolagets verksamhet är att bereda mindre 
bemedlade arbetare tillfälle a t t på landsbygden förvärfva egna 
hem; 

b) a t t under bolagets bestånd ej till aktieägarne må för något 
år utbetalas mer än en viss, i bolagsordningen bestämd procent å 
inbetalade aktiekapitalet; 

c) bestämmelse, huruvida, i händelse till aktieägarne under nå
got år icke utbetalats hvad de enligt bolagsordningen må för ett 
år högst utbekomma, underskjutande beloppet må kunna framdeles 
under bolagets bestånd eller vid dess upplösning till dem utbetalas 
eller ej; 

d) att, om bolaget upplöses, af dess tillgångar ej må till aktie
ägarne utbetalas mer än som motsvarar inbetalade aktiekapitalet_ 
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jämte hvad enligt bestämmelse, meddelad på grund af föreskriften 
i punkt c) här ofvan, må kunna t i l l dem utgå; 

e) bestämmelser rörande användningen ej mindre under bolagets 
bestånd af t i l lgängliga vinstmedel, i den mån desamma icke enligt 
lagen om aktiebolag den 28 juni 1895 skola t i l l reservfond afsättas 
eller enligt bolagsordningens bestämmelser må ti l l aktieägarne ut
betalas, än äfven i händelse af bolagets upplösning af de tillgångar, 
som kunna återstå, sedan ti l l aktieägarne utbetalats hvad till dem 
enligt bolagsordningen må för sådant fall utgå; samt 

f) föreskrift därom att, i händelse bolaget undfår statslån från 
egnahemslånefonden, ändring i bolagsordningen i något af de af-
seenden, hvarom här ofvan i denna paragraf förmäles, icke är giltig, 
med mindre Kungl. Maj:t t i l l ändringen lämnat medgifvande. 

2 §. 

Förening skall för att kunna erhålla statslån från egnahemslåne
fonden vara behörigen registrerad såsom förening för ekonomisk verk-
saxuhet; och skola de för föreningen gällande stadgar innehålla: 

a) a t t föremålet för föreningens verksamhet är a t t bereda med-
Iemmarne tillfälle at t på landsbygden förvärfva egna hemj 

b) att räkenskapsafslutning skall ske för år ; 
c) bestämmelse huru stor del af föreningens årsvinst skall af

sättas t i l l reservfond, innan vinstutdelning till föreningsmedlem-
marne må äga rum; 

d) a t t under föreningens bestånd ej t i l l medlemmarne må för 
något år såsom vinstutdelning utbetalas mer än en viss i stadgarna 
bestämd procent å de inbetalade insatserna; 

e) bestämmelse, huruvida, i händelse till medlemmarne under 
något år icke utbetalats såsom vinstutdelning hvad de enligt stad
garna i sådant afseende må för ett år högst utbekomma, under
skjutande beloppet må kunna framdeles under föreningens bestånd 
eller vid dess upplösning till dem utbetalas eller ej; 

f) att , om föreningen upplöses, af dess t i l lgångar ej må till 
medlemmarne utbetalas mer än som motsvarar de inbetalade in
satserna jämte hvad enligt bestämmelse, meddelad på grund af 
föreskriften i punkt e) här ofvan, må kunna ti l l dem utgå; 

g) bestämmelser rörande användningen ej mindre under för
eningens bestånd af til lgängliga vinstmedel, i den mån desamma 
icke enligt stadgarna skola till reservfond afsättas eller må till 
medlemmarne utbetalas, än äfven i händelse af föreningens upp
lösning af de tillgångar, som kunna återstå, sedan ti l l medlem
marne utbetalats hvad till dem enligt stadgarna må för sådant fall 
u tgå; samt 
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h) föreskrift därom att, i händelse föreningen undfår statslån 
från egnahemslånefonden, ändring i stadgarna i något af de afse-
enden, hvarom här ofvan i denna paragraf förmäles, icke är giltig, 
med mindre Kungl. Maj:t t i l l ändringen lämnat medgifvande. 

3 §. 
Aktiebolag eller förening, som undfått statslån från egnahems

lånefonden, skall i afseende å dess verksamhet stå under kontroll 
från statens sida genom Kungl. Maj:ts befallningshafvande i det 
län, inom hvilket bolagets eller föreningens styrelse har sitt säte; 
och skola afskrifter af de utaf bolagets eller föreningens styrelse 
och revisorer afgifna förvaltnings- och revisionsberättelser genom 
vederbörande styrelses försorg till Kungl. Maj:ts befallningshafvande 
inlämnas inom fjorton dagar efter det sådan berättelse afgifvits; 
ägande Kungl. Maj:ts befallningshafvande, där så finnes lämpligt, 
a t t för et t år i sänder förordna särskildt ombud a t t under Kungl. 
Maj:ts befallningshafvande utöfva nämnda kontroll och att för så
dant ändamål deltaga i granskningen af vederbörande styrelses för
valtning samt bolagets eller föreningens räkenskaper. 

Sålunda förordnadt ombud skall inom tid, som af Kungl. Maj:ts 
befallningshafvande bestämmes, till Kungl. Maj:ts befallningshaf
vande inkomma med berättelse öfver fullgörandet af det honom 
lämnade uppdrag äfvensom i öfrigt ställa sig t i l l efterrättelse de 
föreskrifter, Kungl. Maj:ts befallningshafvande kan finna nödigt för 
honom utfärda; och skall ombudet af bolaget eller föreningen åt
njuta ersättning med belopp, som i brist på åsämjande bestämmes 
af Kungl. Maj:ts befallningshafvande. 

Förekommer emot den af aktiebolag eller förening, som undfått 
statslån från egnahemslånefonden, utöfvade verksamhet anledning 
t i l l anmärkning, som Kungl. Majrts befallningshafvande finner vara 
af beskaffenhet a t t inverka på bolagets eller föreningens lämplig
het såsom mellanhand vid egnahemslånerörelsen, bör Kungl. Maj:ts 
befallningshafvande skriftligen gifva bolagets eller föreningens 
styrelse del af anmärkningen med anmodan at t inom viss af Kungl. 
Maj:ts befallningshafvande utsat t tid undanröja anledningen t i l l 
densamma. Underlåter styrelsen at t inom föresatt tid ställa sig 
sådan anmodan till efterrättelse, skall Kungl. Maj:ts befallnings
hafvande om förhållandet göra anmälan hos Kungl. Maj:t. 

4 §. 
Vid ausökning om statslån från egnahemslånefonden skall fogas; 
af liusliållningssällslcop: 
l:o) protokollsutdrag, utvisande sällskapets beslut a t t förmedla 

egnahemslån och för sådant ändamål söka statslån; 
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2:o) samtliga, enligt af sällskapet eller dess förvaltningsutskott 
fattade beslut, för sällskapets egnahem slånerörelse gällande särskilda 
bestämmelser, såsom reglementen, stadgar, instruktioner, formulär 
och dylika handlingar; 

af aktiebolag eller förening: 
l:o) gällande bolagsordning eller stadgar jämte bevis om behörig 

registrering; 
2:o) protokollsutdrag, utvisande aktiebolagets eller föreningens 

beslut att förmedla egendomslån och för sådant ändamål söka 
statslån; 

3: o) samtliga angående bolagets eller föreningens egnahemslåne
rörelse och hvad därmed äger sammanhang gällande särskilda be
stämmelser, såsom reglementen, stadgar, instruktioner, formulär och 
dylika handlingar; 

4:o) uppgift å samtliga styrelseledamöters namn och hemvist; 
5:o) de öfriga handlingar och uppgifter, som bolaget eller för

eningen finner vara af beskaffenhet att kunna tjäna till ledning vid 
bedömande, huruvida sökanden må kunna anses vara såsom mellan
hand vid egnahemslånerörelsen lämplig samt bereda tillräcklig 
trygghet för, att egna hems förvärfvande af mindre bemedlade ar
betare skulle blifva genom sökanden på ett oegennyttigt och ända
målsenligt sätt befrämjadt. 

Hushållningssällskap, aktiebolag eller förening, som redan inne
har statslån från egnahemslånefonden, må, utan hinder af hvad 
ofvan stadgats, kunna uti ansökning om ytterligare dylikt lån alle
nast' åberopa sådan vid förut ingifven ansökning fogad handling, 
som uteslutande innefattar beslut, hvilka fortfarande äro utan ändring 
gällande. 

Det alla, som vederbör, hafva sig hörsamligen att efterrätta. 
Till yttermera visso hafve Vi detta med egen hand underskrifvit 
och med Vårt Kungl. sigill bekräfta låtit. 

Stockholms slott den 17 juni 1904. 

OSCAR. 
IL. S.) 

(Jordbruksdepartementet.) THEODOR ODELBERG. 
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Den obligatoriska sjukförsäkringen i Tyskland. 

Den tyska arbetareförsäkringslagstiftningen är den mest omfat
tande och längst genomförda, som något land har att uppvisa. Den 
första i sitt slag, som den dessutom är, har den utgjort en förebild 
för motsvarande lagstiftningsarbeten i andra länder. 

Sedan 1880-talet är obligatorisk sjuk-, olycksfalls-, invaliditets-
och ålderdomsförsäkring af arbetare i Tyskland i lag påbjuden. 
Till datum äldst är sjukförsäkringslagen, som utfärdades år 1883. 
Sedermera efter hand kompletterad framlades densamma den 10 
april 1892 i ny form, den nuvarande i hufvudsak.1 

Af de olika grupper af personer, som träffas af det i den tyska 
sjukförsäkringslagen påbjudna sjukförsäkringstvånget, må här endast 
de större och mera typiska anföras. Försäkringspliktige äro sålunda 
personer, hvilka i egenskap af arbetare i vanlig mening eller med 
dem likställde, lärlingar, biträden eller betjänte äro mot aflöning 
anställde: 

vid bergshandtering, fabriker och byggnadsföretag af olika slag, 
i handelsyrket, handtverk och därmed likartade näringar, 
inom post- och telegrafförvaltningen, järnvägs väsendet och den 

inre sjöfarten, 
i rikets, en stats eller kommuns tjänst, såvida ej förmåner, mot

svarande de sjukförsäkringen åtföljande, äro därmed förbundna, 
hos advokater, försäkringsanstalter, sjukkassor m. fl. inrättningar 

af liknande art. 
I samband härmed är befrielse från försäkringstvånget dock i 

vissa fall medgifven; befriade äro sålunda bland andra: 
arbetsförmän, verkmästare, tekniska biträden, handelsbiträden 

samt åtskilliga andra till nu nämnda grupper hänförliga personer, 

1 Bland viktigare förändringar af senare datum må nämnas de, som tillkommit 
genom lagen den 25 juli 1903, h vilken med år 1904 trädt i kraft. Dessa förändringar 
beröra, bl. a., föreskrifterna angående understödstidens längd och afgifternas storlek och 
synas hafva tillkommit för åvägabringande af en ändamålsenlig öfverensstämmelse 
mellan sjukförsäkrings- och invaliditetsförsäkringslagarna. Då syftet med denna npp-
sats emellertid varit att belysa den tyska sjukförsäkringens hittillsvarande betydelse 
och utveckling, äro i hithörande punkter de äldre bestämmelserna anförda i texten, under 
det att de nya bestämmelserna meddelats i noter. 
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hvilka åtnjuta mer än 62/3 mark i dagaflöning eller en årlig lön 
öfverstigande 2,000 mark, samt 

personer anställda för kortare tid än en vecka. 
För öfrigt torde den i lagen påbjudna obligatoriska sjukförsäk

ringen kunna sägas gälla de flesta t i l l de lägre samhällsklasserna 
hörande, ekonomiskt beroende, af arbetsgifvare af ett eller annat 
slag engagerade personer. Bestämda undantag härutinnan finnas 
dock. Till dessa äro a t t räkna landt- och skogsbruksarbetare, 
tjänstehjon samt några andra. 

I många af undantagsfallen, så t. ex. i fråga om personer an
ställda för kortare tid samt landt- och skogsbruksarbetare, har lagen 
ti l ldelat rä t t åt de kommunala myndigheterna, i vissa andra fall 
åt rikskansleren eller de särskilda staternas centrala myndigheter 
att, när omständigheterna därtil l gifva anledning, påbjuda sjuk
försäkringstvång. 

Det är dessutom obetaget de särskilda staternas lagstiftande 
myndigheter att utvidga rikslagens bestämmelser. I åtskilliga fall 
har så äfven skett och detta i olika riktningar.1 

Den obligatoriska sjukförsäkringen i Tyskland gäller emellertid 
icke arbetareklassen såsom sådan, utan endast personer, som äro anställ
da i arbete, för hvilka följaktligen en arbetsgifvare finnes, som kan 
erbjuda en garanti för uppfyllandet af vissa med försäkringen förenade 
skyldigheter för honom själf och de försäkrade. Den drabbar emel
lertid alla inom riket ifrågavarande kategorier tillhörande, oafsedt 
deras nationalitet, kön och ålder. 

Den skyldighet a t t bereda tillfälle t i l l ändamålsenlig försäkring, 
som måste tillkomma staten i samband med införandet af försäk
ringstvång, har den tyska sjukförsäkringslagen sökt infria i och 
genom ett antal andra bestämmelser. Lagen påbjuder sålunda in
rä t tandet af lokalt begränsade, själfförvaltande eller ock af de kom
munala myndigheterna förvaltade sjukkassor eller motsvarande in
rät tningar på alla platser, där sådana äro af behofvet påkallade, 
samt lämnar på samma gång detaljerade bestämmelser angående 
deras organisation och grunderna för deras verksamhet. Därjämte 
har såväl rä t t som i vissa fall äfven skyldighet att öfvertaga för
säkringen af vissa grupper af försäkringspliktige tilldelats åtskilliga 
förut existerande dels sjukkassor, som tillkommit på grund af special
lagstiftning eller yrkesförordningar och organiserats i öfverens-
stämmelse därmed, dels på annat sät t mer eller mindre fritt bildade 
s. k. hjälpkassor. Båda dessa slag af kassor utöfva sin verksamhet 
i många afseenden i nära öfverensstämmelse med de föreskrifter, som 
galla för de på grund af sjukkasselagen upprättade sjukkassorna. 

1 Särskildt till personer, anställda i landt- och skogsbruk, samt till tjänstehjon 
har försäkringstvånget pä detta sätt blifvit utsträckt. 
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Härigenom är en hvar försäkringspliktig person alltid hänvisad 
till en bestämd och därjämte vanligen äfven för hans yrke eller 
fack afsedd kassa, de fria hjälpkassorna oberäknade. Med undantag 
af dessa sistnämnda äro öfriga kassor eller tvångskassorna, som de 
ofta benämnas, å andra sidan skyldiga att lämna tillträde för 
hvarje inom ifrågavarande kassas verksamhetsområde anställd för
säkringspliktig, som tillhör den grupp af personer, för hvilken kas
san är afsedd. 

Något direkt ekonomiskt understöd, motsvarande statens förvalt
ningsbidrag till de registrerade sjukkassorna i vårt land, erhålla de 
tyska sjukkassorna icke. 

De direkt på lagens tillskyndan tillkomna och i enlighet med 
dess föreskrifter organiserade institutioner, hvilka äro afsedda att 
öfvertaga försäkringen af det stora flertalet försäkringspliktige, 
äro af tre väsentligen olika typer, nämligen s. k. Ortskrankenkassen 
— ortssjukkassor —, Betriebs- eller Fabrikskrankenkassen—fabriks
sjukkassor — och de med dem närbesläktade Baukrankenkassen — 
byggnadssjukkassor — samt Die Qemeindekrankenversicherung — 
den kommunala sjukförsäkringen. 

Orts sjukkassor. I regel upprättas en dylik kassa i hvarje 
kommun på de kommunala myndigheternas föranstaltande, på dessas 
eget initiativ eller efter vederbörande myndigheters föreskrift, så snart 
försäkringspliktige tillhörande en bestämd yrkesgren eller ett bestämdt 
arbetarefack förefinnas inom kommunen till ett antal af etthundra 
eller däröfver. Där omständigheterna sådant påkalla, är rätt med-
gifven eller kan skyldighet åläggas flera kommuner att tillsammans 
upprätta sjukkassa af ifrågavarande slag. Ortssjukkassa kan under 
vissa förhållanden jämväl bildas med mindre medlemsantal än hundra 
och äfven omfatta flera olika yrken eller fack. En ortssjukkassas 
förvaltande organ utgöras af en generalförsamling, i hvilken kassans 
samtliga medlemmar eller ock ett större antal valda representanter 
äga säte och stämma, samt af en styrelse, till minst 2/» bestående af 
medlemmar i kassan, valda af generalförsamlingen. Vederbörande 
arbetsgifvare äga rätt att låta sig representera såväl i generalför
samlingen som i styrelsen, i den mån de till kassan lämna bidrag, 
men få dock i intetdera fallet förfoga öfver mer än 1/a af samtliga 
röster. Kassans angelägenheter skola handhafvas i enlighet med ett 
genom de kommunala myndigheternas försorg upprättadt, af kassans 
medlemmar eller deras representanter gilladt samt af vederbörande 
myndigheter stadfästadt reglemente. 

Fabr ikss jukkassor . Hvarje arbetsgifvare, som inom samma 
eller flera, likartade eller olikartade, företag sysselsätter minst femtio 
arbetare, äger rätt eller kan af myndigheterna åläggas att upprätta 
en sjukkassa för samtliga sina försäkringspliktiga arbetare. Dessa 

22 
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äro å andra sidan skyldiga a t t i densamma inträda som medlem
mar, med undantag för dem, som tillhöra erkänd hjälpkassa. I 
fråga om företag, där arbetet ä r förénadt med större sjukdomsfara, 
bortfaller bestämmelsen om arbetarnes antal. Kassans angelägen
heter handhafvas äfven här af en generalförsamling och en styrelse, 
angående hvilkas sammansättning samma bestämmelser gälla som i 
fråga om ortssjukkassorna. Arbetsgifvaren har a t t låta upprät ta 
ett reglemente för kassan, hvilket skall underställas medlemmarnes 
gillande och stadfästas af myndigheterna. G-enom detsamma kan 
han tillförsäkra sig eller sin ställföreträdare ordförandeskapet i ge
neralförsamlingen och styrelsen. Honom åligger vidare a t t på egen 
bekostnad och på eget ansvar ombesörja skötandet af kassans räken
skaper och löpande ekonomiska göromål. 

B y g g n a d s s j u k k a s s o r . Dessa sjukkassor upprät tas på myndig
heternas befallning genom arbetsgifvårens försorg vid järnvägs-, 
kanal-, väg-, vatten-, diknings- och liknande företag, i hvilka et t 
större antal arbetare äro engagerade. Arbetsgifvarens skyldigheter 
kunna efter myndigheternas medgifvande jämväl öfverlåtas på en eller 
flere entreprenörer. Byggnadssjukkassorna äro i öfrigt organiserade 
samma sät t som fabrikssjukkassorna. 

Den k o m m u n a l a s j u k f ö r s ä k r i n g e n . För alla de försäkrings
pliktiga, hvilka på grund af arbetareförhållandena i orten eller en 
mera särstående yrkesställning icke äro hänvisade t i l l någon sjuk
kassa af förut nämnda slag samt icke kunna vinna medlemskap i 
någon af yrkesföreningskassorna, ej heller kunna eller vilja inträda 
i någon hjälpkassa, tillkommer det vederbörande kommuner, hvar och 
en för sig eller möjligen flera i förening, a t t bereda tillfälle t i l l 
sjukförsäkring. Den kommunala sjukförsäkringen intar en särställ
ning i förhållande till den öfriga sjukförsäkringen. Den är först 
och främst ingen egentlig sjukkassa, utan en kommunal institution, 
hvars funktioner ombesörjas af de kommunala myndigheterna i nära 
samband med kommunens förvaltning i öfrigt, utan arbetsgifvarnes 
eller de försäkrades medverkan. Den afser i främsta rummet och 
tämligen uteslutande at t i mera begränsad utsträckning, och i den 
mån samtliga de försäkrades skiljaktiga villkor sådant medgifva, 
bereda dem sjukförsäkringens förmåner, medan de öfriga sjukkassorna 
utöfva sin verksamhet enligt en efter de försäkrade arbetarkatego
riernas särskilda villkor vanligen afpassad måttstock. 

Jämte nu nämnda sjukkassor existera ännu andra äfven till 
tvångskassorna hänförliga kassor, hvilka i förhållande ti l l sjukför
säkringslagen intaga en delvis fri men i andra hänseenden beroende 
ställning, samt äro af lagen erkända organ för den obligatoriska 
sjukförsäkringen, jämnställda med de förutnämnda sjukkassorna. Dessa 
kassor äro Innungskrankenhassen — yrkesföreningssjukkassor — och 
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Knappschaftshassen — bergverkssjukkassor. Samtliga dessa kassor 
äro med afseende på sättet för deras tillkomst samt formerna för 
deras verksamhet oberoende af sjnkförsäkringslagens bestämmelser. 
Yrkesföreningssjukkassorna äro upprättade i enlighet med yrkes-
förordningens föreskrifter och äro afsedda för inom vederbörande 
yrke anställda arbetare och lärlingar. För öfrigt synas desamma 
mycket likna ortssjukkassorna. Bergverkss jukkassorna i sin 
ordning hafva tillkommit genom den särskilda lagstiftningen 
för bergshandteringen och äro till sin organisation beroende 
af densamma. Betraktade såsom försäkringsgifvare äro emellertid 
de nu nämnda båda slagen af sjukkassor underkastade sjukkasse
lagens bestämmelser rörande arten och omfånget af de i kassorna 
obligatoriskt försäkrades skyldigheter och rättigheter. 

Slutligen existera äfven ett icke obetydligt antal s. k. hjälp-
kassor — Hilfskassen —, hvilka bland sina medlemmar räkna för
säkringspliktiga personer, och äro dessa personer på grund af sitt 
medlemsskap i en dylik sjukkassa befriade från skyldigheten att 
inträda i en tvångskassa. Hjälpkassorna äro till sin verksamhet 
formellt oberoende af sjukförsäkringslagen. Att desamma icke desto 
mindre med lagens medgifvande kunnat antagas i den obligatoriska 
sjukförsäkringens tjänst, beror därpå, att de ställt siglagensföreskrifter 
till efterrättelse i hvad angår storleken och beskaffenheten af de för
måner, som lagen garanterat de försäkringspliktige. Dessa bjälp-
kassor äro af tvänne olika slag, nämligen reg i s t re rade hjälpkas-
sor, hvilkas verksamhet anknyter sig till särskilda allmänna sjuk
kasselagar tillkomna åren 1876 och 1884, samt s. k. l ands r ä t t s l i ga 
kassor, hvilkas verksamhet är bestämd genom särskilda speciallagar 
och förordningar inom åtskilliga förbundsstater. 

Villkoren för utbekommande af stadgad sjukhjälp äfvensom 
a r ten och s tor leken af unders tödet äro i korthet följande. 

Sjukdom, som berättigar till sjukhjälp, skall vara styrkt af lä
kare eller annan kompetent person. 

Det understöd, som i sådant fall kommer den försäkrade till 
del, kan till omfånget variera inom vissa af lagen bestämda gränser, 
som äro något olika för olika slag af kassor. Hvar och en tvångs-
försäkrad är sålunda, oafsedt i hvad slags kassa han är medlem, 
berättigad till fri läkarevård, medicin och diverse sjukutensilier 
under en tid af minst 13 veckor1, därest sjukdomen varar under så 
lång tid. Medför sjukdomen oförmåga till arbete, äger den försäkrade 
att dessutom uppbära ett kontant understöd, som skall utgå senast 
från och med tredje dagen under en tid af minst 13 veckor,1 om så 
erfordras. I fråga om tvångskassorna kan sjukunderstödet ersättas 

1 Enligt 1903 års lag 2(j veckor. 
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med fri vistelse och vård å sjukhus. Med undantag för den kommu
nala försäkringen äfvensom för hjälpkassorna äro sjukkassorna jäm
väl skyldiga at t utbetala barnsängsunderstöd samt dödsfalls- eller 
begrafningshjälp ti l l afliden medlems anhöriga. Den kontanta dag
liga sjukhjälpen måste alltid u tgå med minst 50 % af en normal-
dagaflöning, hvars belopp fastställes efter något olika grunder för 
olika slag af kassor. Ifrågavarande normalaflöning utgöres i fråga 
om kommunalförsäkringen af den genomsnittliga dagliga arbetsför
tjänsten i orten, som af vederbörande myndigheter fastställes efter 
vidkommande kommunala myndigheters, arbetsgifvares och försäk
ringspliktigas hörande, särskildt för män och kvinnor, vuxna och 
minderåriga. För öfriga tvångskassor bestämmes normalaflöningen på 
liknande sätt, med den skillnad, a t t den genomsnittliga dagaflönin-
gen för ifrågavarande klass försäkrade, ofta med särskiljande af olika 
aflöningsgrader, får utgöra normalaflöning. Denna kan dock i intet 
fall sättas högre än 3 eller, då olika aflöningsgrader förekomma, 4 
mark.1 Begrafningshjälpen är fastställd till minst 20-dubbla beloppet 
af normalaflöningen. 

A andra sidan tillkommer sjukkassorna r ä t t a t t u t s t r ä c k a de 
med s j u k f ö r s ä k r i n g e n f ö r e n a d e f ö r m å n e r n a inom vissa grän
ser. Genom vederbörande kommunala myndigheters beslut kan så
lunda, med de försäkrades och arbetsgifvarnes medgifvande, isynnerhet 
om öfverskott å besparade medel förefinnas, vid kommunalförsäkringen 
fri läkarevård och medicin bekostas vid sjukdomsfall inom försäkrads 
familj, väntetiden för utbekommande af kontant sjukunderstöd kan 
upphäfvas m. m. Åt öfriga tvångskassor äro därjämte än större 
friheter, under enahanda villkor, medgifna. Sålunda kan det kon
tanta sjukunderstödet höjas inti l l s/i af ifrågavarande normalaflöning, 
tiden för rä t t till dess åtnjutande utsträckas utöfver 13 veckor intill 
ett år; vid fall, då det ordinära sjukunderstödet ersatts med sjuk
husvård, kan därjämte ett mindre kontant understöd utgå till den 
sjukes familj eller ock ti l l honom själf; begrafningshjälpen kan 
höjas inti l l det dubbla ursprungliga beloppet, detsamma kan äfven 
utbetalas med intill 2/3 af det för medlem själf fastställda beloppet 
vid medlems hustrus och 1/a vid barns död m. m. 

För bestridande af de med deras verksamhet förenade utgifterna 
äga sjukkassorna at t uppbära b i d r a g ti l l inom vissa gränser be
stämda belopp dels af de försäkrade själfva, dels af vederbörande 
arbetsgifvare.2 

Inom den kommunala försäkringen skall den afgift, som erläg
ges för hvarje försäkrad, i regel ej öfverstiga l1/2 % af normalaflö
ningen. Utsträckes sjukunderstödet, upptages extra tillskott. I 

1 Enligt 1903 års lag resp. 4 och 5 mark. 
2 Hjälpkassorna hafva emellertid ej rätt att uppbära bidrag af arbetsgifvarne. 
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trängande fall kan den ordinära afgiften höjas till 2 %} Om så 
erfordras, tillkommer det kommunen att lämna behöfligt förskott. 

Till de öfriga sjukkassorna — med undantag för bergverks
kassorna och hjälpkassorna, hvilka i detta afseende ej äro bundna 
af sjukkasselagens bestämmelser — erläggas för hvar och en för
säkrad ursprungligen högst 3 % af normalaflöningen2; med tiden kan 
dock, om så erfordras, afgiften höjas till 41/» % af förutnämnda 
aflöning.8 För vissa slag af understöd, som kunna beviljas medlem
marna utöfver de oundgängliga, få dessutom äfven extra bidrag upp
tagas. Inträdesafgifter kunna äfven åläggas de nytillträdande. 

Af de regelmässiga bidragen e r lägger alltid arbetsgifvåren 
en tredjedel och den försäkrade två tredjedelar; denna bestämmelse 
gäller dock ej bergverkskassorna och hjälpkassorna. Det tillkommer 
dessutom arbetsgifvaren att förskottsvis erlägga ej blott egen utan 
äfven af honom beroende försäkrades andelar. I fråga om fabriks
kassorna åligger det vidare vederbörande arbetsgifvare att, i de fall, 
då de reglementerade bidragen befinnas otillräckliga, tillskjuta de 
för fullgörandet af kassans oundgängliga skyldigheter erforderliga 
medel. 

Arbetsgifvare, hvilken i tjänst, som medför försäkringstvång, 
anställer arbetare, har att därom göra anmälan hos vederbörande 
sjukkassa; så äfven när anställningen slutar. Därmed upphör van
ligen äfven medlemskapet i kassan. 

Ehuru tvångskassorna i främsta rummet äro afsedda att mot
taga de af försäkringstvånget träffade, är rätt dock medgifven vissa 
andra personer att frivilligt inträda i desamma. Hit höra jämte 
förutvarande, ej längre försäkringspliktiga medlemmar, äfven vissa 
de försäkringspliktiges grupper närstående personer, hvilka icke 
äga en årlig inkomst öfverstigande 2,000 mark. 

Tvångskassorna äro ålagda en rätt utförlig bokföring öfver de 
olika sidorna af sin verksamhet. I samband därmed tillkommer dem 
äfven att årligen till vederbörande myndigheter afgifva detaljerade 
uppgifter. På grundvalen af dessa uppgifter utarbetas och publiceras 
sedan genom Kaiserliches Statistisches Amt en omfattande statistik 
rörande den obligatoriska sjukförsäkringens årliga verksamhet. Den 
sist utkomna publikationen afser år 1901.4 I det följande meddelas, 
till belysning af det föregående, några från den officiella statistiken 

1 Enligt 1903 års lag 3 %. 
2 Enligt 1903 års lag 4l/a %. 
3 Enligt 1903 års lag 6 %. 
4 I Vierteljahrshefte zur Statistik des Dentschen Reichs, 1904: II, äro prelimi

nära siffror meddelade rörande den tyska sjukförsäkringen under år 1902. Då dessa 
siffror emellertid endast undantagsvis komplettera de sammanställningar, som förekomma 
i denna uppsats, hafva desamma helt och hållet uteslutits. 
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hämtade siffror angående sjukförsäkringsväsendets utveckling, om
fattning och gestaltning. Enär bergverkskassorna oeh hjälpkas-
sorna ej i samma mån som öfriga kassor äro pliktiga a t t afgifva 
statistiska uppgifter, och af denna anledning ej äro med samma ut
förlighet behandlade i den officiella statistiken, hafva mera undan
tagsvis siffror rörande dessa här kunnat meddelas. 

I tab. 1, 2, 3 och 4 (s. 315—17) äro angifna antalet kassor, antalet 
medlemmar och dessas fördelning på olika slag af kassor, samfällda 
beloppen af de viktigaste stående inkomst- och utgiftsposterna i sjuk
kassornas räkenskaper m. m., detta för hvarje år så långt tillbaka, som 
den officiella statistiken har upplysningar att lämna. De anförda siff
rorna torde visa den obligatoriska sjukförsäkringens stora betydelse. 
Hela antalet kassor — bergverkskassorna oräknade —, som år 1888 
utgjorde 19,254, hade år 1901 stigit t i l l 22,584. Motsvarande antal 
medlemmar voro resp. 5,398,478 och 9,641,742; bergverkskassorna 
omfattade dessutom resp. 391,953 och 677,822 medlemmar. Fördel
ningen af kassor och medlemmar på de skilda grupperna år 1901 
framgår af följande procenttal: 

Med hänsyn till anslutningen stå följaktligen ortssjukkassorna 
främst, närmast efter och betydligt före de öfriga komma fabriks
kassorna och den kommunala försäkringen. Sistnämnda slag af 
sjukkassor synas hafva kommit att spela en större roll, än som torde 
kunna anses önskvärd i anseende till de mera obekväma formerna 
för och begränsningen af deras verksamhet. I förhållande ti l l in
vånareantalet har hela antalet kassor, enligt hvad tab. 2 utvisar, 
förhållit sig så godt som konstant, ehuru detsamma i och för sig 
varit i sä godt som oafbrutet, om ock sakta stigande. Till följd af 
de vid olika tillfällen vidtagna utvidgningarna af gränserna för 
tvångsförsäkringens tillämpning samt den mer och mer omfattande 
rekryteringen af de försäkringspliktigas led har emellertid antalet 
tvångsförsäkrade sedan 1888 i det närmaste fördubblats, hvilket fram
förallt tagi t sig ut tryck i en ökning af det genomsnittliga medlems-



DEN OBLIGATORISKA SJUKFÖRSÄKRINGEN I TYSKLAND. 311 

antalet per kassa. Detta gäller i synnerhet ortssjukkassorna; en 
jämförelsevis stor ökning i antal kassor visar emellertid såväl den 
kommunala försäkringen som äfven dels fabrikskassorna, beroende 
på att desamma, såsom bundna vid enskilda industriella företag, &ro 
hänvisade till en trängre verksamhetskrets, och dels yrkesförenings-
kassorna, detta till följd af ett samtidigt försiggående uppsving i för
eningsväsendet inom yrkena. En tydlig minskning i antal förete 
hjälpkassorna — de registrerade från 1,822 år 1888 till 1,4§1 år 1901 
och de landsrättsliga kassorna från 461 till 228 under samma tid. Anled
ningen härtill torde vara att söka i de gent emot de tvångsförsäkrade 
alltmer stegrade förpliktelserna, h vilka i allt flere fall befunnits 
oförenliga med de oberoende af sjukkasselagen organiserade sjuk
kassornas verksamhetssätt. 

Tab. 4 visar, att de viktigaste utgiftsposterna under tiden 1885 
—1901 tre- till fyrdubblats; samtidigt hafva visserligen arbetsgif-
varnes och de försäkrades samfällda ordinarie bidrag ökats, ehuru 
ej i fullt samma mån. Detta oaktadt har kassornas sammanlagda 
årliga öfverskjutande behållning mer än fyrdubblats, hvilket visar 
soliditeten och ändamålsenligheten i de träffade anordningarna. 

I tab. 5 meddelas den på hvarje tvängsförsäkrad person kom
mande genomsnittliga anparten i sjukkassornas olika viktigare ut
giftsposter. År 1901 erlades för hvar och en tvängsförsäkrad, dels 
af honom själf, dels af arbetsgifvaren, inalles 17-77 mark — de olika 
kasssorna förete likväl -härutinnan något olika siffror, såsom af tab. 
6 framgår. Den på den enskilde sjukkassemedlemmen kommande 
anparten i fråga om läkarevård, medicin, kontant sjukhjälp och för
valtningskostnader utgjorde resp. 3,69, 2,72, 7,57 och 1,07 mark. Vid 
jämförelse med förhållandena inom de svenska sjukkassorna1 finner 
man, att medlemmarnes bidrag hos oss äro afsevärdt mindre — år 
1900 utgjorde sålunda medlemmarnes bidrag i genomsnitt i våra 
registrerade sjukkassor 8 kr. 80 öre — hvilket står i samband därmed, 
att de svenska sjukkassorna endast i ytterst obetydlig utsträckning 
bestrida kostnaderna för läkarevård och medicin för sina medlemmar. 
I fråga om den kontanta sjukhjälpen samt förvaltningskostnaderna 
äro förhållandena i det närmaste lika i Tyskland och Sverige. 

I samband med nyss påpekade förhållanden ställa sig natur
ligtvis de genomsnittliga utgifterna per sjukdag och sjukdomsfall 
inom de tyska sjukkassorna högre än hos oss, nämligen inom de 
tyska — år 1901 — resp. 2-45 mark och 45-16 mark, inom de svenska 
åter — år 1900 — resp. 1-17 kr. och 23-75 kr.,- enär den genom
snittliga kostnaden för hvarje sjukdomsfall är beroende af antalet sjuk
dagar, må för bättre jämförelses skull anföras, att detta antal ut-

1 Jfr artikeln »Öfvcrsikt öfver de registrerade sjukkassornas verksamhet i Sve
rige år iy00». »Meddel. 1903>, s. 101 ff. 
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gjorde inom de tyska sjukkassorna år 1901 18-4 och inom de svenska 
år 1900 20-3. 

Såsom af tab. 6 framgår, har den medgifna rät ten till upp
tagande af förhöjda bidrag blifvit begagnad i en med åren al]t 
mera betydande utsträckning, ehuru i något olika grad inom olika 
kassor. Efterföljande tablå angifver procenttalet kassor inom olika 
grupper af tvångskassor, bergverkskassorna undantagna, som upp
taga en afgift öfverstigande den i lagen fastställda minimala — d. 
v. s. för kommunalförsäkringen 1 7» proc. och för de öfriga kassorna 
2 proc. af normalaflöningen — för hvart och ett af åren 1885—1901: 

Antal kassor (i %) med högre afgifter än de lägsta medgifna. 

Denna ökning i medlemmarnes afgifter s tår i samband med en 
alltjämt ökad utsträckning af de lämnade understöden såväl i fråga 
om tiden för desammas åtnjutande som storleken af de kontanta 
understödsmedlen. Detta framgår af de nedan meddelade tab. 5 och 
7. Beträffande särskildt beloppen af den utanordnade kontanta 
sjukhjälpen torde utvecklingen än öfverskådligare framgå af den 
öfverst å följande sida meddelade tablå, utvisande procenttalet för 
de olika slagen tvångskassor i fråga om de fall, då ett kontant 
understöd öfverstigande 50 proc. af normalaflöningen lämnas. 

Tab. 8 meddelar uppgifter rörande den reglementerade maximal
tiden för åtnjutande af sjukunderstöd, karenstid m. m. Utsträck
ningen af understödstidens längd utöfver det i lagen fastslagna 
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Antal kassor (i %), som lämna högre understöd än halfva dagaflönlngen. 

minimum, 13 veckor, framgår på ett något öfverskådligare sätt i 
följande öfversikt öfver den genomsnittliga reglemen terade under
stödstiden — angifven i veckor — för de olika slagen af kassor. 
I densamma äro äfven hjälpkassorna medtagna, enär för dem i 
detta hänseende gällande siffror icke äro utan ett visst intresse. 

Genomsnittlig reglementerad understödstid (i veckor).1 

1 Hithörande siffror för år 1901 hafva icke kunnat erhållas. 
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Af det anförda visar sig, att sjukunderstödets utsträckning 
mera riktat sig åt en höjning af den direkta sjukhjälpen än åt en 
ökning af understödstidens längd. 

Att det varit i mindre mån tvånget än fastmer ett allt mera 
medvetet erkännande af sjukförsäkringens förmåner, som legat till 
grund för den tendens till ökning af sjukkassornas inkomst- och 
utgiftsposter, hvilken de anförda siffrorna med tydlighet påvisa, 
därför synes det förhållandet tala, att ej endast afgifterna utan 
äfyen de lämnade understöden tillvuxit; härför talar äfven den jäm
förelsevis starka stegringen af de i tab. 4 anförda beloppen å de 
samfällda tillskotten till understöd åt de försäkrades anhöriga. 

A. B. 



Tab. 1. Antalet i verksamhet varande sjukkassor. 

Tab. 2. Förhållandet mellan antal kassor, 
manliga och kvinnliga medlemmar 

och invånareantalet. 

315 



Tab. 3. Antalet tvångsförsäkrade medlemmar inom de olika slagen af sjukkassor. 

316 



Tab. 4. Sammanlagda beloppen å några viktigare inkomst- och utgiftsposter för samtliga kassor; 
kassornas sammanlagda inkomster, utgifter och behållning. 

317 



Tab. 5. Genomsnittstal för samtliga kassor af 
olika slag. 

Tab. 6. Bidrag af olika slag pr medlem inom 
de olika slagen af kassor. 

318 
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Tab. 7. Bidragens och den kontanta sjukhjälpens storlek i 
procent af normalaflöningen inom tvångskassorna.1 

1 Jfr tab. 1. Bergverkskassorna äro här ej inbegripna. 
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Arbetsförhållandena inom bergshanteringen samt 
bruks- och metallindustrien i Finland år 1902. 

Ur förra delen af Finlands officiella industristatistik för år 1902 
meddelas här vissa uppgifter rörande företrädesvis arbetsförhållan
dena inom bergshandteringen samt bruks- och metallindustrien i 
landet. 

Under året fortgick verksamheten vid 76 större arbetsställen1) — 
bergverit, bruk och mekaniska verkstäder — med 11,981 arbetare mot 
12,730 arbetare vid 81 dylika arbetsställen år 1901. Då arbetare
antalet år 1900 utgjorde 13,911, bar sålunda sedan dess arbets
styrkan minskats med 1,930 personer eller 14 %. 

Inom landets olika hufvuddelar fördelade sig arbetarne 
med hänsyn till ålder och na t iona l i t e t på följande sätt: 

A n t a l a r b e t a r e 

Af hela antalet arbetare voro sålunda 93-2 •/. vuxna, 6-i % i 
åldern 15—18 år samt 0- % under 15 år gamla; endast 1-6 % voro 
af utländsk nationalitet. Inga kvinnor redovisades vid ifråga
varande arbetsställen. 

]) Förutom 10 jrulrlvaskerier i Lappmarken. 
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Från åtskilliga verk hade ingåt t fullständiga uppgifter rörande 
sammanlagda antalet arbetsdagar samt hela den därför utbetalda 
aflöningen, med ledning hvaraf beräknats följande belopp såsom 
m e d e l d a g s p e n n i n g vid ifrågavarande större arbetsställen inom 
landets olika delar. 

Af dessa siffror framgår klart, a t t den kontanta aflöningen i 
städerna är genomgående betydligt högre än på landsbygden. Här
vid må dock anmärkas, a t t på landet vanligen tillkomma diverse 
naturaförmåner, som ej här medräknats, men hvilka i många fall 
torde i afsevärd grad utjämna skillnaden. Högst var dagspenningen 
i Helsingfors, där den i medeltal utgjorde 3 kr. 29 öre. Med af-
seende på denna exceptionellt höga siffra må påpekas, a t t den be
räknats med hufvudsaklig ledning af uppgifter från järnvägens 
mekaniska verkstad, där de högsta lönerna förekommo. Medeldags
penningen i landets öfriga städer uppgick till i genomsnitt 2 kr. 
41 öre, under det a t t på landsbygden medeldagaflöningen var endast 
1 kr. 84 öre. För hela landet beräknas dagspenningen hafva upp
gå t t till öfver hufvud c:a 2 kr. IG öre (3 f. mark). 

Från samtliga 76 under året i verksamhet varande större arbets
ställen hade ingått fullständiga uppgifter2 rörande t i l l v e r k n i n g s 
v ä r d e och a f l ö n i n g e n s h e l a be lopp . Dessa i och för sig in
tressanta siffror meddelas här nedan, fördelade efter landsdelar, 
hvarjämte äfven tillfogas procenttalen för dessa summors förhållande 
till hvarandra, samt antalet arbetsställen och arbetare. 

1) De finska penningebeloppen äro här reducerade till svenskt mynt enligt reki/ 
tionen 1 mark = TZ öre. 

2) Endast några oväsentliga approximeringar verkställda. 



ARBETSFÖRHÅLL. INOM BERGSHANDT. M. M. I FINLAND ÅR 1902. 323 

Då til l de 11,780 under året vid samtliga 76 större verk syssel
satta arbetarne sålunda i aflöningar utbetalades tillhopa 9,569,523 
mark, hade hvarje arbetare i medeltal förtjänat 812 mark (584 kr. 
64 öre) och, efter en beräknad medeldagspenning af 3 mark (2 kr. 
16 öre), varit i arbete 271 dagar under året. Om man däremot an
tager, a t t den under året vid respektive verk befintliga arbets
personalen, 11,780 personer, varit i verksamhet under 300 arbets
dagar, skulle medeldagspenningen, vid en genomsnittlig årsinkomst 
af 812 mark, uppgå till endast 2 mark 71 penni (1 kr. 95 öre). 

Arbetslönernas förhållande till tillverkningsvärdet visar sig fluk
tuera högst betydligt för olika landsdelar. Medeltalssiffran för hela 
landet var 26 %, hvaraf för städerna 28 % och för landsbygden 22 %. 

Ofriga fabriker äfvensom handtverlcerierna inom m e t a l l i n d u 
s t r i e n uppgingo under år 1902 till sammanlagdt 1,389 med et t ar
betareantal af 4,650 samt ett tillverkningsvärde af 8,600,300 mark. 
Häraf belöpte sig på städer och köpingar 571 arbetsställen, 3,015 ar
betare och tillverkning till ett värde af 7,182,600 mark, under det 
att på landsbygden funnos 818 arbetsställen med 1,635 arbetare och 
1,417,700 marks tillverkningsvärde. 

Med hänsyn till ålder och kön fördelade sig de vid dessa ar
betsställen anställda arbetarne på följande sätt : 

') Här ej inräknade 10 jruldvaskerier j Lappmarken med 201 arbetare. 
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Kvinnorna uppgingo sålunda till 4-2 % af hela arbetaretalet; 
häraf voro vidare 87-6 % vuxna, 11 % i åldern 15—18 år samt 1-4 % 
yngre än 15 år. 

Beträffande hela bergshandteringens samt järn- och metallindu
striens och handtverkeriets ställning i Finland under år 1902 må slut
ligen lämnas följande sammanfattande uppgifter: 

Af en jämförelse med de tillfogade uppgifterna för år 1901 fram
går, att hithörande näringsgrenar under år 1902 gått något tillbaka. 
Antalet arbetsställen har visserligen ökats, men arbetareantalet har 
minskats, såväl på landsbygden som i städerna, och äfven tillverk
ningsvärdet företer i stort sedt sjunkande siffror. 
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Arbetsförhållandena å olika orter i riket under 
andra kvartalet af år 1904.1 

(Enligt ombudens rapporter.) 

[Följande redogörelse grundar sig på uppgifter från 53 arbetsgifvare och 18 fack
föreningar. Det är att hoppas, att materialet framdeles skall blifva rikligare.] 

Stockholm. 
(Januari—juni). 

1. Stenindustrien. Inom asfalt- och cementtillverJcningen var till
gången å arbete vid årets början mycket knapp, men förbättrades 
för hvarje månad och. kunde för juni betecknas som »god». Denna 
utvecklingsgång sammanhänger med temperaturförhållandena. Under 
vintermånaderna ligger byggnadsverksamheten nere och cementarbete 
omöjliggöres af för låg temperatur. Det uppgifves, att under januari 
månad 400 arbetare sysselsattes inom detta fack mot 480 under 
december. De sysselsatta arbetarnes antal var sedermera stadt i 
ständig stegring. Det uppgick i februari till 420, i mars till 517, i 
april till 536, i maj till 673 och i juni till 751. Motsvarande siffror 
för första halfåret 1903 voro: 480, 612, 595, 616, 655 och 636. Med af-
seende på arbetstillgången synas således inom denna bransch de 4 
första månaderna under förra året öfverträffa motsvarande tid i år, 
men månaderna maj och juni äro i år gynsammare. 

Ända till sista månaden af andra kvartalet innevarande år rådde 
emellertid öfverflöd på arbetskraft inom ifrågavarande fack, ity att 
inom detta såväl som inom öfriga fack i grofarbetarebranschen en 
ständig från- och tillströmning af arbetskraft — allt efter konjunk
turerna — äger rum. Under juni månad rådde brist på arbetskraft 
inom branschen, och arbetsgifvarne måste genom annonsering i tid
ningarne söka erhålla arbetare utan att ändå få behofvet fylldt. 

I afseende på löneförhållandena ställa sig dessa yrken år 1904 
gynnsammare för arbetarne än föregående år, i det att alltifrån 
den 1 januari, enligt aftal mellan en del arbetsgifvare och Stockholms 

1 Jfr -MeddeU 1903, s. 150 ff; 1904. s. 26 ff. och s. 151 ff. 
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cementgjuteriarbetarefackförening, timlönen för de tre lägst aflönade 
arbetarespecialiteterna höjts med 2 öre, en höjning, som kommer ungefär 
2/s af fackens alla arbetare ti l l godo. I juni månad förhöjdes också 
afiöningarne för de arbetare, som »arbeta i tryckluft vid S:t Eriks
bron», enligt principen: ju större djup, dess högre lön. Vid arbete 
pä högst 10 meters djup betalas som förut 55 öre per timme, från 10 
t. o. m. 15 meters djup 57 öre, från 15 t. o. m. 20 meters djup 60 
öre och från 20 t. o. m. 25 meters djup 65 öre per timme. 

Den normala arbetstiden i branschen är 10 timmar, men under 
första kvartalets förra hälft utgjorde den i en del fall på grund af 
årstiden blott 8 timmar. Öfvertidsarbete, ehuru på det hela taget i 
ringa omfattning, förekom på en eller annan arbetsplats. Så uppgick 
det i januari t i l l sammanlagdt 50 timmar, i februari t i l l 400, i mars 
till 339 och i april till 50. I juni arbetades vid två arbetsplatser 
både dag och natt, hvarvid arbetarne voro delade på skift. På den 
ena platsen var arbetstiden 10 timmar per skift, på den andra 11. 
På den ena arbetades 6 nä,tter i veckan, på den andra 7. 

Inom grundläggeri- och bergsprängar•efacketx var arbetstillgången 
under första kvartalet mycket knapp. Detta är visserligen en vanlig 
företeelse inom dessa fack under nämnda årstid, men i år var arbets
lösheten större än den varit på många år. Den omfattande bygg
nadsverksamheten föregående sommar hade föranledt en tillströmning 
af arbetssökande i stora massor. De arbetslösas antal blef därför 
vid nedgående konjunkturer mycket stort. De i grundläggnings- och 
bergsjjrängningsarbeten sysselsatta arbetarne voro under vintermåna
derna bortåt 600, däraf omkring 1/i> bergsprängare och i/b grund-
läggeriarbetare. I januari voro icke mindre än 320 anmälda som 
arbetslösa. I mars hade siffran sjunkit till 260, däraf 214 grund
läggeri arbetare och 46 bergsprängare. Under årets andra kvartal 
förändras ställningen, arbetstillgången blir god och arbetslösheten 
sä godt som ingen. Sålunda sysselsattes i maj 460 grundläggeri-
arbetare och 165 bergsprängare och i juni resp. 550 och 186. 

I allmänhet voro förhållandena förra året i detta fack bättre 
än i ar. 

Öfvertidsarbete förekommer icke i nämnvärd grad i dessa yrken. 
Arbetstiden är under november, december och januari på grund af 
dagarne.s korthet högst 8 timmar; ökas sedan småningom till 10 
timmar. 

Inga löneförändringar inträffade. Löneaftalet mellan grundläg-
gerientreprenörernas förening samt grundläggeriarbetarnes och berg-
sprängarnes fackföreningar gäller tilL den 1 april 1905. 

1 Till grundläggeriarbetarc räknas alla, som sysselsättas i och för grundläggning 
med sten; de som medelst hetonggjutning verkställa grundläggning liöra ej hit. Som 
bergsprängare räknas bergborrare och skjutarefönuän. 
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2. Metallindustrien. Inom plåtslagerifacket fanns under första 
kvartalets början såsom vanligt något öfverflöd på arbetskraft, 
hvilket sedan togs i anspråk för snöskottningsarbete. 1 det hela var 
arbetstillgången under kvartalet ganska god och något bättre än 
under samma tid förra året. Under andra kvartalet framkallade den 
lifliga byggnadsverksamheten riklig arbetstillgång. Arbetstiden är 
om vintern cirka 8 timmar om dagen, under den ljusare årstiden 
längre. 

I slutet af februari uppsade bleck- och plåtslageriarbetarne den 
intill 1 april gällande prislistan och inlämnade förslag ti l l nytt 
arbetsaftal. Underhandlingskommitterade utsagos å ömse sidor och 
efter långa förhandlingar kom ett nytt, till arbetarnes förmån ändradt 
aftal till stånd. 

I guldsmedsfacket var tillgången på arbete tämligen god under 
årets båda första kvartal, liksom under motsvarande tid föregående 
år. Inom denna yrkesgren är verksamheten lifligast under höst
månaderna. 

3. Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Inom den mekaniska 
verkstadsindustrien var arbetstillgången icke alldeles tillfredsstäl
lande under första kvartalet. Därför rådde då öfverflöd på arbets
kraft, och på åtskilliga verkstäder förkortades arbetstiden. I april 
började förhållandena gestalta sig bättre, och under andra kvartalets 
senare del var tillgången å arbete så god, att befintliga arbetskrafter 
icke fullt motsvarade behofvet. I jämförelse med motsvarande tid 
förlidet år hade en afgjord förbättring inträdt. 

Vid skeppsvarfven fanns riklig tillgång på arbete under båda 
kvartafen med någon försämring i juni. Då ångfartygen slutat sin 
seglation vid jultiden, förläggas de vanligen vid varfven för att 
undergå mer eller mindre omfattande reparationer eller förändringar. 
Detta framkallar den goda arbetstillgången under vintern. Nar så 
vinterreparationerna afslutats, blir arbetstillgången helt naturligt 
knappare. 

Man klagade öfver brist på yrkesskickliga arbetare; för öfrigt 
täckte de tillgängliga arbetskrafterna behofvet. Dock förekom gan
ska mycket öfvertidsarbete för varfs- och mekaniska hjälparbetarne 
(vid skeppsvarfven), särskildt under april. 

Med afseende på den elektriska maskintillverkningen inträdde på 
nyåret en förbättring i arbetstillgången efter den stagnation, som 
förut härskade. Denna förbättring fortfor under hela halfåret. Som 
konjunkturerna inom trä varumarknaden under förra året voro gynn
samma, hade köpförmågan hos trävarubolagen ökats och en del be
ställningar gjordes för att förse åtskilliga brädgårdar med elektrisk 
drift. Somliga sågverk i Norrland behöfde också vid skeppsfartens 
början komplettera sina elektriska anläggningar. 
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Tillgången på arbetskraft var god. Emellertid förekom på grund 
af brådskande beställningar rät t ofta öfvertidsarbete. — Partiell löne
förhöjning ägde rum för en del mera skickliga arbetare; för öfrigt 
inga ändringar. 

I elektricitetsverksbranschen var arbetstillgången under hela half
året god, liksom också tillgången på arbetskraft. Strömförbruk
ningen var naturligtvis i aftagande på grund af dagarnes förläng
ning, men jänifördt med föregående år hade den stigit. 

4. Byggnadsverksamheten. Inom byggnadsyrket var tillgången på 
arbete god under årets båda första kvartal liksom under motsva
rande t id förra året. Arbetskraften motsvarade ungefärligen be-
hofvet under första kvartalet, men synes under det andra ha blifvit 
mer än tillräcklig, i det att en del arbetssökande hade svårt a t t 
erhålla arbete. Åtskilliga fackföreningar uppsade i januari gällande 
arbetsaftal, och i mars uppsades prislistorna för snickare, timmermän, 
tegelbärare och handtlangare till den 1 april. Under andra kvar
talets sista månad utbröt partiell strejk inom timmermans- och snic
karefacket, hvilken ännu pågick vid kvartalets utgång. 

För mur arbetsmannen var tillgången på arbete knapp under 
januari och februari, någorlunda god under mars och april samt god 
under maj och juni. Ända till maj rådde därför öfverflöd på arbets
kraft: under januari voro cirka 20 procent af medlemsantalet i mur-
arbetsmännens fackförening arbetslösa och under mars omkring 5 
procent. Förhållandena voro dock i det hela bättre än under samma 
tid i fjol. Underhandlingar började under april om löneförhöjning. 
Den 27 juni blefvo fackets arbetare indragna i konflikt genom arbets-
nedläggelsen i andra fack. 

Inom målarefacket fanns under januari, som vanligt under 
nämnda månad, mycket ringa arbetstillgång; ungefär 50 procent af 
fackets arbetare voro arbetslösa. Under februari inträdde en för
bättring, i det omkring ett 100-tal erhöllo anställning, men under 
månaden voro likväl omkring 600 måleriarbetare utan arbete. Under 
de följande månaderna blef tillgången ä arbete allt bättre, så at t 
under andra kvartalet öfverflödet på arbetskraft .var tämligen ringa. 
I allmänhet tages inom detta yrke icke all befintlig arbetskraft i 
anspråk annat än under juli, augusti och september. 

Arbetstiden är i allmänhet under de 4 vintermånaderna 6 tim
mar — endast å mekaniska verkstäder och industriella verk uppgår 
den till i medeltal 9—10 timmar; för den öfriga delen af året 
utgör den 58 timmar i veckan: 10 timmar om dagen med undantag 
af lördag. Gällande löneaftal utgick den 1 juli . 

Äfven för glasmästeriarbetarc är tillgången på arbete under vinter
tiden dålig. Så äfven detta år. Först på eftersommaren och hösten 
fä alla arbetare i detta fack full sysselsättning. Arbetstiden är lika 



ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 329 

året om. Löneförhållandena äro genom kollektivt aftal fastställda 
för året. 

Förgylleriarbetame ha också sin säsong, som börjar i slutet af 
augusti och varar till jul. Under den tiden går sällan någon arbets
lös. Under den öfriga delen af året, äfven sommaren, råder en mer 
eller mindre omfattande arbetslöshet. 

Inom tapetserareyrket var tillgången på arbete dålig under båda 
kvartalen. Vintermånaderna tillhöra yrkets döda säsong; de flesta 
arbetarne sysselsättas denna tid med lagerarbete. Det fanns öfver-
flöd på arbetskraft; många gingo arbetslösa: i februari omkring en 
tredjedel af fackets arbetare, i mars omkring 50, i maj bortåt 30 
och i juni återigen ett 50-tal. Arbetstiden förkortades på grund af 
den dåliga arbetstillgången. Några förändringar ägde icke rum i 
det under förra hösten ingångna löneaftalet, som gällde ti l l den 1 
augusti i år. 

5. Trävaruindustrien. Inom sågverksindustrien var tillgången på 
arbete under första kvartalet något bättre än under föregående 
vinter. Under januari, februari och mars är emellertid verksam
heten inom denna yrkesgren i allmänhet mindre liflig. Först med 
sjöfartens öppnande inträder en ändring härutinnan. Andra kvar
talet är också yrkets bästa tid. Äfven i år var arbetstillgången då 
god, ehuru exporten på utlandet icke var vidare liflig; detta upp
vägdes nämligen af den lifliga byggnadsverksamheten i Stockholm, 
som tillika framkallade en lifligare tillförsel af trävaror till hufvud-
staden än under samma tid föregående år. 

Den i yrket sysselsatta arbetsstyrkan är under vintern mindre 
än på sommaren. De under den kallare årstiden för yrket öfver-
flödiga arbetskrafterna ägna sig då åt hvarjehanda tillfällighets
arbeten. 

Den normala arbetstiden är 10 timmar om dagen; under den 
mörka årstiden — till den 1 april — är den dagliga arbetstiden 
kortare. Under andra kvartalet förekom ganska mycket öfvertids-
arbete. 

E t t 60-tal arbetare erhöllo under andra kvartalet cirka 15 % 
löneförhöjning. Några andra ändringar i aflöningsförhållandena ägde 
ej rum. 

Inom .mickcrifabriksverksamheten var arbetstillgången i januari 
»måttlig» och under de följande 5 månaderna stadd i försämring, så 
att den kunde betecknas som »ringa» eller »otillräcklig». Afsätt-
ningen på den utländska marknaden — den engelska, tyska och 
sydafrikanska — var nämligen ringa eller tidvis ingen, och samtidigt 
rådde på hemmarknaden skarp konkurrens från landsortsfabrikanter
nas sida. På arbetskraft fanns god tillgång. Arbetstiden måste på 
grund af bristande arbetstillgång förkortås. I maj kom en ny för-
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höjd prislista för maskinsnickarnes ackordsarbeten till stånd och i 
samband därmed äfven förhöjd timpenning. 

Beträffande möbclsnickeriet var arbetstillgången i allmänhet 
»under medelmåttan» och sämre än i slutet af 1903. Orsaken anses 
vara att söka i tilltagande konkurrens såväl inom som utom hufvud-
staden. Många verkstäder måste minska sitt arbetareantal. Några 
löneändringar ägde ej rum, utan gällde fortfarande det aftal, som in-
gicks förra året och genom Ii vilket timlönerna höjdes med cirka 20 
procent och ackordslönerna i förhållande därtill. 

Inom korkindustrien voro förhållandena under första kvartalet 
ungefär likadana som under motsvarande tid 1903. Arbetstillgången 
var vid kvartalets början icke fullt tillfredsställande, men blef små
ningom någorlunda god. Dock rådde öfverflöd på arbetskraft och 
därmed följande arbetslöshet. En fabrik blef också i januari ned
lagd, men åter öppnad i februari. Arbetstiden — i regeln 10 timmar 
— var under kvartalets första del i vissa fabriker förkortad, för att 
hela arbetsstyrkan skulle kunna bibehållas. 

Under andra kvartalets första månader blef arbetstillgången för 
män mycket försämrad, »sämre än vanligt vid denna årstid», men i 
afseende på kvinnlig arbetskraft var behofvet större än tillgången. 
Den rådande arbetslösheten förvärrades ytterligare därigenom, att i 
en viss, om ock obetydlig, omfattning handkraft blef ersatt med ång
kraft. Mot kvartalets slut förbättrades förhållandena och arbetslös
heten upphörde. Inga löneförändringar ägde under halfåret rum. 

6. Läderindustrien. I fråga om garfveriyrket, rörande hvilket 
uppgifter endast för årets första kvartal föreligga, voro konjunk
turerna bättre än under motsvarande tid år 1903. Arbetstillgången 
var emellertid under januari och februari endast medelmåttig, såsom 
vanligt är vid den årstiden, med ty åtföljande öfverflöd på arbets
kraft. Men i mars uppstod god tillgång på arbete, så att tillgäng
liga arbetskrafter iingo sysselsättning. Förändringar i arbetstid eller 
arbetslön förekommo icke. 

Inom sadelmakareyrket har arbetstillgången allt sedan mars 
månad varit god. I fackföreningens matrikel voro anmälda följande 
antal arbetslöshets veckor: under mars 5, april 6, maj 4 och juni 3. 
Under april månad höjdes minimiaflöningen från 40 öre till 45 öre 
per timme för alla de arbetare, som sysselsättas å de privata verk
städerna (cirka hälften af fackets arbetare i Stockholm). Förhöjningen 
ägde rum efter en half dags strejk. 

7. Textilindustrien. Inom bomullsbranschen var tillgången pä 
arbete vid årets början mindre god, dock bättre än i slutet af 
föregående år. Men snart nog blef arbetstillgången mycket god och 
förblef så under hela hal fåret. Behofvet af vuxna manliga ar
betare blef fullt tillgodosedt, hvaremot rådde knapphet på kvinnlig 
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arbetskraft under årets första kvartal. Sedermera blef tillgången 
äfven på sådan mycket god; däremot hade man svårt att fylla be-
hofvet af minderåriga arbetare ända tills i juni, då till följd af 
skolornas afslutande en del barn i åldern 12—14 år sökte anställning 
inom lacket. Tillgången å arbetskraft var emellertid under första 
balfåret 1904 betydligt bättre än under motsvarande tid 1903. öfver-
tidsarbete förekom endast i och för reparationsarbeten. Några löne
förändringar inträffade ej. 

Inom repslag eriyrket äro förhållandena året om tämligen kon
stanta; samma arbetsstyrka bibehålles sommar och vinter. Den tid 
af året, under hvilken beställningarne endast ingå i obetydlig eller 
ingen omfattning, arbetas på lager. På vårsidan, då fartygen skola 
utrustas, är rörelsen inom branschen lifligast. Arbetstiden är genom 
öfverenskommelse mellan arbetare och arbetsgifvare bestämd sålunda: 
under december och januari utgör den 8 timmar, under november och 
februari 9 och under årets öfriga månader 10 timmar. I februari 
uppsade arbetarne den sedan år 1901 gällande prislistan och fordrade, 
a t t timlönen skulle höjas med 2x/ä öre. På det hela synes yrket 
arbeta under tryckta förhållanden. Maskinspinnerierna äro svåra 
konkurrenter och importen af utländskt tågvirke är betydlig. 

8. Beklädnadsindustrien. I skrädderiyrket anses senare delen af 
första kvartalet höra till den s. k. döda säsongen med klen arbets-
tillgång. I år var förhållandet annorlunda till följd af befarad 
arbetsinställelse under våren. Tillgången på arbetskraft var normal. 
Under andra kvartalet, som tillhör den goda säsongen, var också 
arbetstillgången tillfredsställande med full sysselsättning för till
gängliga arbetskrafter, men utan att öfvertidsarbete behöfde tillgripas. 
Hittills gällande prislista prolongerades genom förhandling mellan 
mästarnes och arbetarnes föreningar till den 1 april 1908 — i sam
manhang med öfverenskommelsen om s. k. fria verkstäders införande 
senast den 1 oktober 1907. 

I dambeklädnadsbranschen var under första kvartalets första 
månad god tillgång på arbete och något bättre än under samma 
månad förra året. Mycket öfvertidsarbete förekom till följd af bal
säsongen. Under februari minskades beställningarnes mängd och 
därmed också öfvertidsarbetet och i mars var arbetstillgången så 
knapp, att det rådde öfverflöd på arbetskraft. Med april månad 
inträder vårsäsongen och med denna mycket stor tillgång på arbete, 
och blef den tillgängliga arbetskraften då åter fullt tagen i anspråk. 
Brist pä sådan gjorde sig ej gällande, men mycket öfvertidsarbete 
förekom. Förhållandena gestaltade sig under maj månad ungefär lika; 
i juni månad var arbetstillgången fortfarande god, ehuru mindre än 
under april och maj. Något öfvertidsarbete förekom dock äfven under 
juni. Förhållandena inom denna yrkesgren gestaltade sig på samma 
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sätt under föregående år. Hvarken löneförhållandena eller arbets
tiden undergingo några förändringar. 

I konfektionsbranschen var under båda kvartalen tillgången på 
arbete god, hvarken brist eller öfverflöd på arbetskrafter rådde, 
och några förändringar i löneförhållanden eller arbetstid förekommo 
icke. 

I linnesömnadsbranschen voro under årets såväl första som andra 
kvartal beställningarne tillfredsställande och större än under mot
svarande tid förra året. Tillgången på arbetskraft var normal, 
äfvenså arbetstiden. Hvarken höjning eller sänkning af arbetslönerna 
förekom. 

Inom trikåfdbrikationen var ar betstillgången tillfredsställande 
under båda kvartalen. Brist på kunniga arbetskrafter råder inom 
denna yrkesgren. Man klagar äfven öfver stark konkurrens af lands
ortsfabrikanterna, som arbeta med mindre omkostnader än Stock
holmsfabrikanterna. Vid jämförelse med motsvarande tid föregående 
år voro förhållandena inom trikåtillverkningen i år i det närmaste 
oförändrade, måhända med någon lutning ti l l det bättre, 

I fråga om strå- och filthattfabrikationen var under båda kvar
talen arbetstillgången god. Månaderna januari—maj äro i denna 
bransch årets bästa. På somliga arbetsplatser förekommer regel
bundet under den tiden 1 timmes öfvertidsarbete om dagen — den 
ordinarie arbetstiden är 10 timmar — på det att man ej skall se sig 
nödgad att anställa ett större antal arbetare än man året om kan 
ge sysselsättning åt. 

Inom felbhattmakeriet var däremot arbetstillgången under årets 
två första månader snarare dålig än god och sämre än under mot
svarande tid i fjol. Väderleken spelar en stor roll i detta yrke, för 
hvilket vår och höst äro de bästa tiderna. Februari månad i år var 
högst ogynnsam. Visserligen hade alla arbetare inom yrket syssel
sättning, men förtjänsten var för en del af dem tämligen klen. 
Under mars äter blef arbetstillgången god, och alla arbetare hade 
full sysselsättning. I maj och juni blef arbetstillgången som van
ligt vid den tiden klen, alla verkstäder minskade sin personal och 
arbetstiden förkortades. Vid somliga verkstäder slutade arbetet kl. 
6 e. m. 

I afseende på skotillverkningen var tillgången på arbete god under 
båda kvartalen och under andra kvartalet bättre än i fjol vid samma 
tid. I fråga om fabriksarbetet fanns icke något öfverflöd på arbets
kraft, men väl inom handarbetet. Ställningen för dessa handarbetare, 
som arbeta på ackord, har nu under ett par år varit sådan, att de 
få gå arbetslösa nästan lika lång tid som de ha arbete. 

I mars utbröt strejk vid en skofabrik med cirka 225 arbetare. 
Den 15 april återupptogs arbetet efter a t t ha pågått i 41 dagar. 
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Resultatet af strejken blef, att vid denna fabrik såväl ackords- som 
timlönen undergick en, om ock obetydlig, förhöjning. 

9. Närings- och njutningsmedelsindustrien. Inom kvarnindustrien 
var arbetstillgången under båda kvartalen god och under första 
kvartalet något bättre än under motsvarande tid 1903. Den är i det 
hela jämn och den anställda arbetsstyrkan tämligen konstant, öf-
verflöd på arbetskraft förefanns, ity a t t nästan dagligen någon 
arbetssökande anmälde sig. öfvertidsarbete förekom, ehuru i olika 
omfattning under olika månader och vid olika kvarnar; mesta öfver-
tidsarbetet synes ha ägt rum i mars. Vid två etablissement ägde i 
april en förändring i arbetslönerna rum: vid det ena höjdes månads
lönen för samtliga arbetare med 5 kronor, vid det andra skedde 
samma förhöjning för en del af arbetsstyrkan. 

Inom slakteri- och charkuteriyrkena var arbetstillgången under 
årets båda första kvartal i det hela god, något sämre under måna
derna januari och maj än under de öfriga. Tillgången på arbets
kraft var fullt tillräcklig, öfvertidsarbete förekom, men i obetydlig 
grad. I afseende på arbetslön gällde det aftal, som under senare 
delen af 1902 träffades mellan yrkesidkarne och arbetarnes fack
förening. 

I fråga om sockerindustrien var under första kvartalet tillgången 
på arbete medelmåttig med öfverflöd på arbetskraft. Fabrikationen 
var nämligen stadd i minskning på grund af minskad tillgång på 
råvara. Under andra kvartalet förvärrades förhållandena, så at t 
arbetstillgången blef ringa. Emellertid ägde en, som det synes, till
fällig inkomstförbättring för arbetarne rum, i det a t t i april om
kring 10,000 kronor fördelades på de arbetare, som innehaft sin an
ställning i 2 år eller däröfver. 

I konditorifacket var arbetstillgången under båda kvartalen god 
liksom under samma tid 1903, dock bättre under det andra än under 
det första kvartalet. I januari, februari och mars rådde nämligen, 
såsom fallet brukar vara under dessa månader, en viss arbetslöshet. 
I afseende på arbetstiden är at t omnämna, att söndagsarbete på 
3 å 7 timmar förekommer, utan någon godtgörelse i form af ledig
het under veckans öfriga dagar, hvarjämte på de större konditorierna 
en jourhafvande finnes med 12 till 15 timmars arbetstid. Något 
kollektivt arbetsaftal mellan arbetsgifvare och arbetare finnes ej 
inom denna yrkesgren. 

Inom bryggeriindustrien är arbetstillgången nästan lika året om. 
Under månaderna november—mars är den dock något mindre än 
under de öfriga, hvilken olikhet också framträdde innevarande år. 
Hvarken öfverflöd eller brist på arbetskraft visade sig. Några löne
förändringar förekomino ej. Löneaftalet för de manliga arbetarne i 
facket gäller för 3 är och för de kvinnliga för 1 år i sänder. 
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I tobaksindustrien var tillgången på arbete riklig under årets 
första kvartal — för det andra föreligga inga uppgifter. Arbetet 
började i januari ovanligt nog at t betydligt forceras, särskildt i 
fråga om cigarrtillverkningen, och det fortgick så äfven under 
februari och mars. Orsaken till denna forcering torde ligga dels 
däri att man väntade högre tul l på tobak och dels i att tobaks
arbetareförbundet den 31 december 1903 uppsade det med Svenska 
cigarrfabrikantföreningen ingångna aftalet. 

Öfvertidsarbete förekom under denna tid i speciella fall vid flera 
fabriker och vid en fabrik utsträcktes den regelbundna arbetstiden 
med 1 timme. 

Vid en mindre fabrik med 4 arbetare utbröt i mars en löne
konflikt. Arbetsgifvaren ville nedsätta arbetspriset på en cigarrsort 
från 14 ti l l 10 kronor per 1,000 stycken. Arbetarne gingo ej in 
därpå, utan förklarade, a t t hellre finge cigarrsorten nedläggas. Så 
skedde också på samma gång som fabriken stängdes »tillsvidare». 

Under andra kvartalet påbörjades mellan arbetsgifvare och 
arbetare inom tobaksindustrien förhandlingar rörande nyt t löneaftal, 
hvilka underhandlingar ännu vid kvartalets utgång ej hunnit af-
slutas. I afvaktan på resultatet af dessa förhandlingar har det 
mellan Svenska cigarrfabrikantföreningen och Internationella tobaks
arbetareförbundet i Sverige gällande aftal prolongerats t i l l den 1 
oktober. 

10. Den kemisk-tekniska industrien. I afseende på såp- och tvål
fabrikationen var arbetstillgången normal under båda kvartalen. 
Den arbetspersonal, som arbetar inom denna industri, är till sitt 
antal tämligen konstant, och har jämn sysselsättning året om. Man 
arbetar nämligen icke pä beställning, utan på lager. Afsättningen 
är lifligast höst och vår, svagast tiden närmast efter ju l och vid 
midsommar, men dessa fluktuationer inverka icke på fabrikationens 
jämna gäng. 

Inom sprängämnesbranschen var tillgången pä arbete under de 
båda kvartalen god, men ändå rådde öfverfiöd på arbetskraft, all
deles som under motsvarande tid föregående äi?. Inga förändringar 
i lön eller arbetstid ägde under ifrågavarande tidsperiod rum. 

11. Pappersindustrien. Inom bohbindarefacket var arbetstillgån
gen i januari som vanligt sämre än i december, men i år t. o. m. 
sämre än den brukar vara i januari . Största brådskan i detta yrke 
föreligger till jul och nyår, och därför inträffar alltid en stagnation 
i januari månad, speciellt under dess förra hälft. Sedan inträder 
förbättring, till en del beroende af riksdagens början och af åtskil
ligt bindningsarbete för ämbetsverk. Under februari och mars blef 
arbetstillgången god. Det öfverfiöd pä arbetskraft, som fanns under 
januari, upphörde därför under dessa månader. Några löneförändrin-
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gar ägde under kvartalet icke rum, öfvertidsarbete förekom här och 
hvar, t. o. m. under januari. På några få arbetsplatser sänktes den 
ordinarie arbetstiden i följd af typograftariffens genomförande, i ett 
par fall i följd af bristande arbetstillgång. 

En händelse, som framdeles torde åstadkomma åtskillig rubbning 
i arbetstillgången inom denna bransch, är öfVerflyttningen af alma
nackans utgifvande till Uppsala. 

12. Den grafiska industrien. Inom bok- och stentryckeriyrket var 
tillgången på arbete under årets första kvartal tämligen god och 
stadd i jämn förbättring. Emellertid rådde i det hela öfverflöd på 
arbetskraft under januari och februari; vissa specialgrenar af yrket 
ledo dock brist på sådan. I vissa tryckerier förekom mycket öfver
tidsarbete. Under andra kvartalet var arbetstillgången rätt god med 
någon försämring mot slutet. Inga ändringar i löneaftalet ägde rum. 

13. Vattentransporten. I afseende på bogseringsverksamheten var 
arbetstillgången ringa under första kvartalet, dock något bättre än 
föregående år vid samma tid. Vid vinterns inträde uppläggas många 
bogserångare, och en del pråmskeppare afmönstras. Äfven andra 
kvartalet erbjöd mindre tillgång på arbete med därmed samman
hängande öfverflöd på arbetskraft. Obetydliga löneförhöjningar ägde 
under halfåret rum. 

J. R. N. 

Uppsala. 

Arbetstillgången var i kvartalets början liksom under föregående 
hela kvartal dålig för måleriarbetare och icke god för murare, men 
har, såsom vanligt, under kvartalets gång blifvit fullgod. I öfriga 
yrken synes tämligen jämn tillgång på arbete och arbetskraft hafva 
varit för handen. 

Ändringar i löne- och andra aftalsvillkor. 

Kakelindustrien. Prislistan å kakelfabriksarbete, som gällde mellan fackför
eningen å ena sidan, de fyra kakelfabrikerna å andra sidan för helt år 1 april —31 marst 

med tre månaders uppsägning, och som för f o r m a r e innehöll detaljerade ackordspris, 
gemensamma för alla fabrikerna för vanligt enkelt kakelgods, men i öfrigt särskildt 
uppgjorda för hvarje fabrik för dess olika ugnstyper, och för ö f r iga a r b e t a r e hade 
timpenningsystem med vissa modifikationer (se rörande allt detta kvartalsrapport april 
—juni 1903) uppsades af arbetarefackföreningen i december 1903 med förslag till ny 
prislista och vissa andra bestämmelser. Förslaget antogs af fabrikerna hvar för sig i 
mars UI04 med åtskilliga mindre modifikationer, hvarefter enighet efter ytterligare jämk
ningar å ömse sidor vanns i medio af april. Den nya prislistan, som liksom den gamla 
gäller helt år, 1 april—31 mara, med tre månaders uppsägning, eljes förnyad på helt 
år, har för f o r m n i n g gemensamma pris med öfriga kakelfabriker i landet i hvad be-
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träffar de e n k l a r e d e l a r n e af vanliga släta kakelugnar: runda och flata släta kakel, 
släta eoken (med differentiering i pris mellan ecken med runda hörn, skarphörn och 
fasade = sneda hörn) äfvensom gravyrkakel och gravyrecken. Detta innebär för 
Uppsalafabrikerna 10 a 12 % förhöjning af ackordspriset. Däremot gällde för sims, fris 
och midtelband vid Uppsalafabrikerna redan förut högre priser än de å andra orter 
allmännast antagna; dessa högre priser äro oförändrade bibehållna. För finare ugnar, 
där hvarje fabrik har sin lista, beräknas ackordspriset vara höjdt med i genomsnitt 
5 % af det förutvarande. Öfrigt kakelfabriksarbete, som liksom förut i sin hufvud-
princip är aflönadt per timme, betalas enligt nya listan omkring 10 % högre än förut. 

I öfrigt äro på arbetarnes initiativ vissa bestämmelser träffade angående ord
ningen inom fabrikerna, eldning, städning o. d., hvarjämte arbetstiden å lördagar slutar 
kl. 4, förut kl. 5 e. m. 

Inom målareyrket gällde förut ett i juni 1900 upprättadt aftal mellan Uppsala 
målaremästareförening å ena, Svenska måleriarbetareförbundets Uppsalaafdelning å andra 
sidan, för ett år i sänder 1 april—31 mars med tre månaders uppsägning. Efter upp
sägning från arbetaresidan träffades i slutet af mars nytt aftal, hvarigenom arbetarnes 
hufvudfordran: höjning af fnllgod arbetares timpenning från 45 till 50 öre, godkändes. 
I öfrigt äro hufvudsakligen följande ändringar vidtagna i nya aftalet: 

1) förut gällde för allt öfvertidsarbete 10 öres förhöjning i timmen, nu 25 % för 
(söckendags-)öfvertidsarbete, 50 % för natt- och >allt annat» ( = söndags-Jöfvertids-
arbete. 

2) förut räknades nattarbetet börja kl. 8,30 e. m., nu kl. 9 e. m. 
3) bland »särskilda bestämmelser» hafva dels föreskrifterna om medlare och proce

duren vid medling i tvister ändrats, dels hafva tillkommit: ett uttalande om sam
verkan ti l l yrkets förkofran, bestämmelser om olycksfallsförsäkring och om företeende 
af betyg och aflöningsbok från senaste kondition äfvensom förklaring at t arbetares 
fasthållande på ett humant sätt vid sin organisations principer icke får ge anledning 
till deras afskedande. 

Äfven det nya aftalet gäller under 1 år från 1 april med 3 månaders upp
sägning. 

Inom bageriyrket gällde sedan 1 juni 1900 arbets- och löneaftal för 1 år i sänder, 
med tre månaders uppsägning. Efter uppsägning från arbetarehåll före 1 mars träffa
des nytt aftal den 26 maj, hvarigenom godkändes följande fordrade löneförhöjningar: 
för » a n s v a r s a r b e t a r e » förhöjning med 1 krona per vecka, nämligen för ugnsarbetare 
till 25 kr., för trågarbetare till 24 kr., för wienerbagare till 23 kr. och för tredjebagare 
till 21 kr.; för m e r - ä n - 2 - å r s l ä r l i n g a r såsom hjälparbetare vid ugnen skedde höj
ning likaledes med 1 kr. per vecka till 16 kr.; för b o r d s a r b e t a r e , där förut skillnad 
gjordes mellan gesäller och lärlingar, med veckolön resp. 19 och 16 kr., är lönen nu 
för alla 19 kr.; för f ö r s t e man v id m i n d r e b a g e r i e r förhöjning från 22 till 24 
kr. per vecka, och för a n d r e m a n v id m i n d r e b a g e r i e r förhöjning från 20 till 21 
kronor. 

I fråga om arbetstiden, där arbetarne framställt vidtgående fordringar på natt
arbetets borttagande, hafva i nya aftalet endast mindre jämkningar i fråga om lördags-
och söndagsarbete ägt rum från förut gällande regler: söndagsarbetet, med undantag af 
förarbete, får ej börja före kl. 9 e. m.: lördagsarbetet slutar kl. 6 c. m. (påsk- och 
pingstafton dock först kl. 12 midnatt); natten efter 1 maj räknas som frinatt. 

Inom åkeriyrket ägde under april bland droskkuskar en lönerörelse rum, som 
delvis tillspetsade sig till en kortvarig konflikt. Tidigare arbetsaftal upptogo löne
förmåner, växlande mellan 10 och 20 kronor jämte kost: arbetstiden var oreglerad. 
Droskkuskarnes fackförening, som egentligen först vid detta tillfälle trädde i verk
samhet, uppställde i medio af april följande fordringar: lönen kontant med bestämda 
aflöningsdagar. rtO kr. i månaden, en frisöndag i månaden, garanterad 6 timmars sam-
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manhängande hvila i dygnet, hvartill i anledning af åkeriägarnes .hållning gentemot 
fackföreningens ingripande kom kraf pa erkännande af föreningsrätten. Den 28 april 
ägde ett sammanträde rum, hvarvid af 9 till förhandling inbjudna åkeriägare 5 infanno 
sig, h var jämte andra hade undertecknat en skrift, sammanfattande arbetsgifvarnes 
ståndpunkt. Tvist uppstod hufvudsakligen om lönens storlek och om fackföreningens 
berättigande. En åkeriägare godkände de uppställda fordringarna med följande modi
fikationer: lönen sattes till 55 kr. i månaden, en fridag beviljades i månaden, som i 
tur och ordning för åkeriets kuskar skulle inträffa pä söndag. Dessa ändringar an-
togos af arbetarne och efter hand äfven af de öfriga arbetsgifvarne, af en dock först 
efter några dagars arbetsinställelse. 

Organisationerna förete under kvartalet inga kända förändringar. 
Bland fackföreningarna äro följande anslutna till arbetarekommu
nen och äga, enligt till densamma erlagda kontingenter, följande 
medlemsantal: 

Gjutareff 17. 
Träarbetarefackföreningens sektion 

för möbelsnickare 15. 
Järn- och metallarbetareff 100. 
Bleck- och plåtslagareff. 30. 
Tobaksarbetareff. 16. 

Kakelarbetareff. 109. 
Bageriarbetareff. 40. 
Droskkuskarnes ff. 10. 
Måleriarbetares. 30. 
Bokbinderiarbetareff. 22. 

Icke anslutna till arbetarekommunen voro: 

Typografernas förening 108 medlemmar. 
Skrädderiarbetarefackföreningen cirka 70 > 
Skomakeriarbetarefackföreningen > 40 > 
Murarefackföreningen > 50 > 
Träarbetarefackföreningens sektion för bygg

nadssnickare > 50 » 

Bland arbetsgifvarne finnas följande lokala organisationer: 
bageriidkareföreningen samt målare-, snickare- och skräddaremästare-
föreningarna. N. A. 

Eskilstuna. 
Arbetsförhållandena hafva under kvartalet ej undergått några 

anmärkningsvärda förändringar. Arbetstillgången var normal och 
arbetstiden den vanliga. 

Endast vid ett arbetsställe har lönerörelse förekommit, nämligen 
vid en velocipedfabrik, där arbetarne på framställning erhållit för
höjning i såväl ackordspris som timpenning, öfverenskommelsen 
träffades på ett år med en månads uppsägning. 

Från Svenska järn- och metallarbetareförbundets platsexpedition 
föreligga följande uppgifter rörande arbetsförhållandena bland or
ganisationens medlemmar: 

24 
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L. J. 

Norrköping. 
Inom de flesta yrkesgrenar har i Norrköping under det gångna 

kvartalet någon förändring i fråga om tillgången på arbete eller 
arbetskraft icke kunnat iakttagas, och få äro äfven de löneförhöj
ningar, som bestämts. Ingen sänkning af arbetslönen har ifråga-
kommit. Fortfarande kan således arbetstillgången betecknas som god. 

Snart sagdt det enda undantaget från denna regel utgör bomulls
spinneri- och väfveriindustrien, där de synnerligen höga råvaruprisen 
alltjämt verka lika hämmande. Dess bättre kan dock icke vid jäm
förelse med förhållandena under nästföregående kvartal eller med 
motsvarande tid förra året någon tillbakagång anses föreligga. Till
gången på arbetskraft inonl industrigrenen är också jämn, så att 
förhållandevis hvarken öfverflöd eller brist förefinnes. 

Inom socker- och bryggeriindustrierna har öfverflöd på arbetskraft 
antecknats, men torde denna vara föga afsevärd, och arbetstillgången 
är god. 

Inom möbelsnickeriyrliet har arbetstillgången anmärkningsvärdt 
förbättrats. Detta har också gifvit arbetarne anledning att till den 
1 nästkommande augusti uppsäga den nu gällande prislistan, i det 
de fordra en förhöjning i timpenningen af 10 öre, d. v. s. från 30 
till 40 öre. — Äfven inom sniclceri- och byggnadsarbetareyrlcena pågår 
lönerörelse, men har inom intet af dessa här nämnda yrken upp
görelse ännu kunnat träffas. 

En annan lönerörelse, hvrlken drifves ifrigare, i det strejk sedan öfver en månad 
tillbaka pågår, har af brädgårdsarbetarne påbörjats, men har ej heller denna löne
kamp ännu förts till slut. Under här ifrågavarande strejk har det varit starkt ifråga
satt, att hamnarbetarne skulle ställa sig solidariska med brädgårdsarbetarne, men be
stämdes slutligen under ett afgörande möte härom, att så ej skulle ske. 

Under kvartalet hafva inom trenne särskilda yrkesgrenar pågått lönerörelser, hvilka 
bragts till afgörande. En af dessa rörelser ledde till arbetsinställelse för en vecka. 
Härvid erhöllo vid kakelfabrikema anställda formare bättre villkor med beräkning 
från och med den 1 sistlidne april. 

Det andra af ifrågavarande yrken är målarnes. Genom underhandling mellan 
arbetsgifvarnes och arbetarnes organisationer åstadkoms under sistlidne juni följande 
uppgörelse: från och med den 1 april detta år till och med årets slut utgöres tim-
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lönen af 40 öre. Från och med ingången af år 1906 betalas en timlön af 45 öre hel» 
året om, och skall aftalet gälla till och med sagda år (1905). För öfvertidsarbete 
betalas timlönen med 25 procents förhöjning, och för natt- eller söndagsarbete är höj
ningen 50 procent. Arbetsgifvarne antaga i arbete ej andra än de, som äro medlemmar 
af organisationen, och arbetarne få ej åtaga sig arbete hos andra arbetsgifvare ån 
sådana, som tillhöra yrkesföreningen. 

Slutligen afslöts den 29 juni, sedan underhandlingar några dagar pågått mellan 
arbetsgifvarnes och arbetarnes organisationer, en bageriarbetame gällande uppgörelse. 
Arbetslönen har för dessa höjts med 2.50 till 3 kronor per vecka och degsatom har 
införts ett nytt lönesystem, hvilket genom sin speciflcering af arbetspriserna anses 
mera rattvist. Inom bageriyrket betalas nu till läTlingar. första året 10 fa., andia 
året 12 kr. och tredje året 15 kr., allt per vecka. Till arbetarne betalas 18 till 23 kr. 
per vecka samt ctessutom 1 kronas förhöjning, om icke 7 timmars natthvila beredes 
dem. Arbetsgifvare och arbetare hafva dessutom förbundit sig att icke lämna arbete 
åt eller åtaga sig arbete hos någon, hvilken icke tillhör andra partens yrkesförening. 

Till Norrköpings arbetarekommun höra 13 föreningar med föl
jande medlemsantal (endast sådana medräknas, som icke häfta i 
skuld till respektive förening): 

Lades till denna summa öfriga i föreningarnas matriklar införda medlemmar, 
hvilka dock häfta i skuld för afgift, uppginge hela antalet medlemmar till omkring 
1,400 st. 

H. L. 

Jönköping. 

Tillgången på arbete var under denna tid synnerligen god och 
i allmänhet åtskilligt bättre än under såväl årets första kvartal 
som motsvarande tid förra året. Särskildt gynnsamma voro för
hållandena för byggnadsarbetare: grundläggare, timmermän, murare, 
målare m. fl., pä grund af att en del större byggnadsföretag på
börjats. Endast för tändsticlcsarbetare inträdde en försämring. Tänd-
sfcicksfabrikanterna, som förra året saminanslötos i ett bolag, Jön-
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köpings-Vulcans tändsticksfabriksaktiebolag, lära nämligen ha höjt 
försäljningsprisen, med den påföljd a t t afsättningen gåt t t rögt ; 
och då redan stora lager lära ha funnits inneliggande, skedde en 
rä t t betydande förkortning af arbetstiden. 

På grund af de i allmänhet goda konjunkturerna på arbets
marknaden lockades en hel del arbetare från andra orter t i l l staden, 
och därigenom fylldes det starka behofvet af arbetskraft. 

Under kvartalet utbröto två strejker: af sadelmakeri- och sko-
makeriarbetarne. De senare lyckades också därigenom erhålla en 
liten förhöjning af arbetslönen. 

C. T. 

Kalmar. 
Arbetstil lgång och arbetstider synas vara på det hela taget 

desamma som under föregående kvartal. Arbetet har fortskridit 
lugnt och ostördt utom i fråga om skräddare- och kakelugnsmakare-
yrkena. Målarne ha erhållit ny prislista, som skall gälla i två år 
med tre månaders uppsägning. Enl igt densamma är lönen för gesäll 
40 öre i timmen om sommaren och 38 öre om vintern mot resp. 38 
och 35 öre förut. En sektion af grofarbetareförbundet har bildats. 
Äfven stenarbetarnc planera en fackförening. 

II). A. 

Karlskrona. 
Arb et stilig ån g en har under kvartalet varit »god» eller åtminstone 

»tillräcklig». Inom lampindustrien har verksamheten vid jämförelse 
med förhållandena under motsvarande tid 1903 befunnits »något 
ökad». Däremot ha läder- och stålpressning sindustrierna företett 
minskad lifaktighet. Och l ikartadt var förhållandet under april 
och maj äfven med granitindustrien, där sammanlagda tillverk
ningen hos 7 af distriktets firmor under april i år endast varit 
88 och under maj icke mer än 70 procent af hvad som produ
cerades under motsvarande tidsperioder 1903. Under juni månad 
åter ökades lifaktigheten inom granitindustrien. Så uppgick de i 
sydsvenska granitindustriföreningen ingående 7 firmornas samman
lagda produktion under nämnda månad till 125 % af produktionen 
under samma månad 1903 (således en ökning af 25 procent). En af 
de 7 firmorna har också återupptagit arbetet på en af sina arbets-
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platser, efter det a t t arbetet å denna firmas alla arbetsplatser förut 
helt och hållet legat nere ända sedan den 1 juni 1903. 

Äfven vid en fabrik för klippspikstillverkning visa konjunk
turerna under kvartalet förbättring. 

Tillgången på arbetskraft har under kvartalet i allmänhet varit 
tillfredsställande. E t t undantag härifrån utgör dock kakelindustrien, 
där tillgången på utlärda arbetare fortfarande betecknas såsom 
synnerligen knapp. Och hufvudorsaken härtill är enligt mångas 
mening, a t t vederbörande arbetareorganisation är för njugg vid be
stämmandet af det antal lärlingar, som hvarje mästare äger rä t t a t t 
hålla. För a t t fylla si t t behof af utlärda yrkessvenner hafva kakel
industriens idkare sett sig nödsakade a t t införskrifva utländska 
arbetare, hufvudsakligen från Tyskland. At t inom nämnda industri 
under dylika förhållanden jämväl öfvertidsarbete en och annan gång 
måst tillgripas, faller af sig själf. Äfven vid en träförädlingsfabrik 
har under två af kvartalets månader förekommit öfvertidsarbete, 1 
timme dagligen. Arbete på öfvertid några dagar i veckan med en 
mindre styrka har äfvenledes förekommit vid tillverkningen af gal-
vaniserad plåt. 

Arbetskonflikter. 

Under månaderna april—juni har underrättelse ingått om sex 
konflikter, nämligen 1 stenhuggeriarbetarestrejk i Merserum, 1 tunn-
binderiarbetarelockout i Karlshamn, 1 allmän skoarbetarestrejk i 
Ronneby, 2 bleck- och plåtslageriblockader i Karlskrona och senast 
1 läderarbetarelockout i Nättraby. Och af dessa konflikter hade 
endast tvenne, tunnbinderiarbetarelockouten och skoarbetarestrejken, 
hunnit biläggas, då kvartalet gick till ända. 

Lönerörelser. 

I staden Karlskrona pägingo, såsom rapporten för första kvartalet visar, vid 
nämnda kvartals utgång lönerörelser inom 4 yrken, bageri-, bleck- och plåtslageri-, 
kakelugnssätteri- samt skomakeri-yrkena. Samtliga dessa lönerörelser hafva nu under 
kvartalets lopp bragts till slut och alla med resultat, att löneförhöjning beviljats, om 
också icke i alla punkter eller till alldeles lika högt belopp, som ursprungligen be
gärdes. Hvilka och huru stora dessa förhöjningar varit, synes, om man jämför de här 
nedan under rubriken »Löneförhållanden angifna nya lönevillkoren med dem, som 
funnos intagna i föregående kvartalsrapport för motsvarande yrke. Endast vid fråga om 
ett enda yrke, bleck- och plåtslageriet, har fastställandet af det nya arbetsaftalet stött 
på några allvarligare svårigheter. Det var dock endast hos 2 mästare bland de 7, som 
Karlskrona räknar inom nämnda fack, som man icke lyckades få uppgörelse till stånd. 
Och äfven i fråga om dem var det icke så mycket tvisten om betalningen för arbetet, 
som det gällde, utan det var hufvudsakligen frågan om erkännandet af fackföreningens 
kompetens att föreskrifva regler och att deltaga i bestämmandet af löne- och arbets
villkor. Och följden blef, att deras verkstäder förklarades i blockad. 
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En ny lönerörelse begynte i Karlskrona den 23 maj, i det att möbelsnickeri' 
arbetarne då uppsade sin sedan den 1 september 1901 här på platsen gällande pris
lista. Några förhandlingar rörande nytt arbetsaftal hade emellertid icke kommit i 
gång ännu, då kvartalet utgick. 

Någon lönerörelse har visserligen, så vidt kändt är, icke förekommit bland dag
lönarne vid kronovarfvet i Karlskrona. Men emellertid beviljades den 1 juni större 
och mindre löneförhöjningar åt en så betydande del af dessa arbetare, att jag i en 
redogörelse för arbetarnes löneförhållanden här på platsen icke ansett mig böra lämna 
det oomnämndfc, om också genom dessa daglöneförhöjningar — enär de icke sträckt sig 
ti l l alla arbetarne — någon rubbning icke kommit att ske i de förut bland arbetarne 
gällande lönegradationerna, utan växla dessa följaktligen hädanefter liksom hittills 
mellan ett minimum af 70 öre och ett maximum af 4 kronor. Det var icke mindre än 
181 arbetare, som flngo sina villkor förbättrade genom de här nämnda löneförhöjnin
garna sålunda, att trettioen bland dem flngo 10, etthundraåtta 20, tjugunio 30, tre 40, 
tre 50, fyra (50, två 70 och en 80 öres förhöjning i dittills åtnjuten daglön — allt vid 
10 timmars dagsarbete. 

Af lönerörelser i öfrigt i distriktet omtalade förra kvartalsrapporten en sådan, 
som igångsatts i midten af mars af skoarbetarne i Karlshamn. Denna lönerörelse har 
nu den 25 april ledt till en uppgörelse, hvarigenom (enligt stadens arbetaretidning)' 
arbetslönen särskildt för nytt arbete blifvit »betydligt förhöjd». 

Äfven måleriarbetarne i Karlshamn hafva, enligt hvad samma arbetaretidning 
vetat berätta, haft en lönerörelse under den gångna våren. Den af slutades i midten 
af maj. Och genom det nya arbetsaftal, som därvid kom till stånd, bestämdes bland 
annat den dagliga arbetstiden till 10 timmar, timlönen för fullgod arbetare till 40 öre 
och förhöjningen vid betalning för öfvertidsarbete t i l l 25 %. 

Äfven Eonneby har haft en lönerörelse under kvartalet. Där var det skoarbe
tarne, som framställde fordran på förbättring i lönevillkoren (15 till 25 % enligt 
en ortstidning). De framlade sitt förslag ti l l nytt löneaftal i början af maj. Då 
mästarne emellertid ansågo deras pretentioner alltför höga, afbrötos slutligen förhand
lingarna, och strejk utbröt i början af juni. Sedan denna fortgått ungefär en vecka, 
upptogos förhandlingarna igen, och lönestriden slutade genom ömsesidigt tillmötes
gående så, att arbetslönerna höjdes med 8 till 12 procent. 

Till sist bör det här påpekas, att jämväl den i det föregående omtalade sträck-
stenhuggarestrejken i Mcrserum tillkommit i följd af lönerörelse. 

Fack fö ren ingsväsende t . 

Någon ny facklig arbetsgivareförening torde under kvartalet icke hafva till
kommit i distriktet. I alla händelser är antalet arbetsgifvarefackföreningar i staden 
Karlskrona oförändradt detsamma som vid slutet af föregående kvartalet; det vill 
säga, att de fortfarande äro 5: bagarnes, målarnes, skomakarnes och skräddarnes 
mästareföreningar samt Karlskrona stufveriaktiebolag. I allmänhet kan för öfrigt 
sägas, att öfvertygelsen om nyttan och behofvet af sammanslutning mellan idkare af 
samma industi hittills vunnit mycket liten utbredning bland arbetsgifvarne i distriktet. 
Åtminstone är så förhållandet med handtverksidkarne. 

Helt annorlunda är förhållandet bland arbetarne i detta afseende. Bland dem 
visar intresset för fackorganisationen på sista tiden i dessa traktor mycken lifaktighet. 
Och särskildt har det förmärkts, huru detta intresse har en viss tendens att vilja 
breda ut sig äfven å landsbygden, hvarhelst industriell verksamhet bedrifves. 

Två nya arbetarefackföreningar hafva kommit till under kvartalet. Den första 
var en stenhuggeriarbetarefackförening, som bildades i första hälften af april i 
Edstorp, och som kom att räkna ungefär 40 medlemmar. Den andra konstituerade sig 
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den 20 juni i Karlskrona under namn af ^Karlskrona hamnarbetares fackförening, 
och i den ingingo genast 51 medlemmar. — I detta sammanhang bör afven nämnas, 
att Karlskrona grofarbetares fackförening, hvilken länge fört ett tynande lif, den 
30 juni rekonstruerades, samt att i densamma dä inskrefvos 32 medlemmar, hvilket 
sålunda blef det medlemsantal, livarmed denna fackförening gick in i det nya kvartalet. 

Antalet arbetarefackföreningar i staden Karlskrona var vid kvartalets utgång 
20. Dessa voro: 1. Bageriarbetarnes, 2. Bleck- och plåtslageriarbetarnes, 3. Bokbinderi-
arbetarnes, 4. Byggnadssnickeriarbetames, 5. Charkuteriarbetames, 6. Garfveriarbetar-
nes, 7. Grofarbetarnes, 8. Hamnarbetarnes, 9. Hattmakeriarbetarnes, 10. Järn- och 
metallarbetarnes, 11. Kakelarbetarnes, 12. Mureriarbetarnes, 13. Måleriarbetarnes, 14 
Möbelgnickeriarbetarnes, 15. Skomakeriarbetarnes, 16. Skorstensfejeriarbetarnes, 17. 
Skrädderiarbetarnes, 18. Tapetserarearbetarnes, 19. Tobaksarbetarnes och 20. Typogra
fernas fackföreningar. — Att exakt besvara frågan, huru stort antalet af organiserade 
arbetare i Karlskrona för närvarande är, låter sig näppeligen göra, liksom det ej 
heller låter sig göra att angifva någon bestämd siffra för antalet arbetare öfver hufvud, 
då bäggedera äro stadda under stark växling. Men man kan åtminstone bilda sig en 
ungefärlig föreställning om, huru pass stor numerären af de förra kan vara, dfl man 
får veta, att antalet medlemmar i stadens arbetarekommnn den 1 juli i år var 446. 
Det får väl nämligen antagas, att det endast är en jämförelsevis ganska ringa del af 
de organiserade arbetarne, som icke tillika äro medlemmar af kommunen. Det är att 
märka, att Svenska arbetareförbundet icke alls är representeradt här på platsen, och 
att Landsorganisationen följaktligen är utan medtäflare här, om man bortser från det 
fåtal fack, som bildat själfständiga organisationer. 

Löneförhållanden. 

Bageriarbetarne. (Karlskrona.) 
Arbets t id : vid endast dagarbete 66 timmar i veckan: då äfven nattarbete före

kommer, 60 timmar i veckan. 
Veckolön (minimilöner): för dagarbete: ugnsarbetare 22 kr., trågarbetare 18 kr., 

bordsarbetare 15 kr.; för nattarbete: ugnsartietare 25 kr., trågarbetare 23 kr. och 
bordsarbetare 17 kr. Allt utan afdrag för inträffande extra helgdagar. 

Särski lda bestämmelser: Daggarbetet räknas från kl. 3 f. m. — Endast ar
betare, som tillhöra fackföreningen, få af niästarne användas. — Arbetare få ej taga 
anställning hos bageriidkare, som ej tillhör mästareföreningen. 

Bleck- och plåtslageriarbetarne. (Karlskrona.) 

Arbets t id: 59 timmar i veckan. 
Timlön (minimilöner): för verkstadsarbetare 40 öre; vid ntearbete 45 öre. 
Ackordsarbete betalas efter särskildt uppgjord prislista. 

Kakelarbetarne: Sättäre. (Karlskrona.) 

Arbets t id: 60 timmar i veckan. 
Timlön (vid utförande af rfrbete, som ej finnes npptaget på prislistan): 50 öre. 
Ackordsarbete: Grundpris för vanliga släta ugnar: för flata från 3 kakels 

bredd och l1/» djup t. o. m. 4 kakels bredd och 2 djup, per skift kr. 3.30 med tillägg 
af 40 öre för hvarje öfverskjätande helt eller hälft kakel; för runda med 5 kakel i 
skift, per skift kr. 2.20 med tillägg af 40 öre för hvarje öfverskjutande helt eller 
hälft kakel. 
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Skomakeriarbetarne. (Karlskrona.) 

Arbetst ids 60 timmar i veckan. 
Veckolön (minimilön): 20 kr. 
Ackordsarbete (handarbete). Verkstäderna uppdelade i 2 klasser. Grundpris: 

Eidstöflar: af vanligt läder (nåtling och bottning) l:a kl. 11 lr., 2:a kl. 9.50'kr.; 
lackerade l:a kl. nåtling 6.60 kr., bottning 8 kr.; 2:a kl. n&tling 5.50 kr., bottning 7.50 
kr. — Herrskodon: bottning l:a kl. 4.75 kr., 2:a kl. 4.25 kr. (50 öre lägre pris i bägge 
klasserna för pliggade); tilläggspriser, för hellackerade skodon l:a kl. 1.40 kr., 2:a kl. 
1.25 kr.; d:o för sufflettläders l:a kl. 1 kr., 2:a kl. 90 öre. — Damskodon: bottning l:a 
kl. 3.75 kr., 2:a kl. 3.25 kr.; tilläggspriserna desamma som för herrskodon. 

Särsk i lda bestämmelser : Mästare håller fri verkstad med lyse, eldning och 
städning eller betalar 3 procent tillägg å arbetslönen. — Arbetare, som ej tillhör fack
föreningen, får mästare ej använda längre tid än högst 14 dagar. — Arbetare får ej 
arbeta längre tid än högst 14 dagar hos mästare, som ej tillhör mästareföreningen. 

Tobaksarbetarne: Cigarrarbetare. (Karlskrona.) 

Arbets t id : 60 timmar i veckan. 
Årsför t jäns t : för manliga arbetare 700—1,000 kr. och i enstaka fall ända till 

1,200 kr.; för kvinnliga arbetare 500—800 kronor. 

Textilarbetarne: Bomullsindustrien. (Strömma.) 

Arbets t id : 60 timmar i veckan. 
Vecko för t jäns t : förmän 18—30 kr.; vanliga arbetare, inom och utom fabri

kerna 13—18 kr.; arbeterskor i spinneriet omkring 9 kr.; arbeterskor i väfveriet om
kring 10 kr.; minderåriga arbetare och arbeterskor 5—7.50 kr. 

Särsk i lda förmåner: Fri läkarevård och fri medicin. — Arbetsgifvaren be
talar alla skatter. — En del af personalen har dessutom fri bostad, fritt bränsle och 
en elektrisk glödlampa om 16 normalljus i hvarje rum och i hvarje kök. 

P. Å. B. 

Malmö. 

Ställningen på arbetsmarknaden har inom de flesta yrken varit 
normal. Inom metall-, bleck- och plåtvaruindustrien samt skrädderi-, 
slcomakeri- och måleriyrkena har tillgången på arbete något ökats. 
Särskildt god har arbetstillgången vari t inom byggnadsfacket. En 
viss försämring i arbetstillgången har under juni månad inträdt 
inom tapetserareyrket, för hvilket säsongen slutar vid midten af maj. 
öfverflöd på arbetskraft synes förekomma bland murarbetsmännen, 
af hvilka för närvarande cirka ett hundratal gå sysslolösa. Brist 
på duglig arbetskraft torde förekomma inom slcomakeri- och skräd
deriyrkena liksom också inom kakelugnsmakarefacket. 

I fråga om löneförändringar är att nämna, at t lönen inom bleck-
och plåtslageriyrket för gesäll höjts från 42 öre till 45 öre för timme 
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på grund af aftal samt att för buntmakeriarbetame priset för öfver-
tidsarbete höjts från 25 % till 50 % af den ordinarie timlönen. För 
öfrigt ha ej några större ändringar i löneförhållandena inträdt. 
Inom ett par fack pågå för närvarande underhandlingar om ny 
prislista. Öfvertidsarbete har, ehuru i obetydlig grad, förekommit 
inom skeppstimmermansyrket, inom bleck- och plåtslagerifacket samt 
för grofarbetarne, koltomts- och mureriarbetarne. Inom buntmakare-
facket har omkring 1/4 af inom facket anställda arbetare arbetat 
cirka 15 å 16 timmars öfvertid per vecka. 

Inom skrädderiyrket pågår fortfarande strejk hos en firma. 
Andra strejker af betydenhet ha ej förekommit. 

För nedanstående yrkesgrenar föreligga följande uppgifter om 
arbetslön och arbetstid i medeltal: 

1) Buntmakeriarbetame: 25 kr. per vecka för män och 9 kr. för kvinnor; daglig 
arbetstid 10 timmar; 50 % prisförhöjning för öfvertidsarbete. 

2) Grofarbetarne: 
a) Koltomtsarbetame: kr. 16—17 per vecka; daglig arbetstid 10 timmar. 
b) Hamnarbetame: vid hamnbyggnadsarbeten kr. 2.75 per dag; muddringsarbetarne 

kr. 3 per dag; daglig arbetstid om sommaren 10 timmar för bada. 
c) Mur arbetsmannen: kr. 0.34 per timme; daglig arbetstid 10 timmar; ackordsarbete 

förekommer vid de flesta nybyggen, dock ej vid de allra största. — Då ackords
systemet tillämpas, ställa sig i allmänhet aflöningsförhållandena 20—25 % högre 
än vid begagnande af den ordinarie timlönen. 

Bland arbetame finnas för närvarande följande fackorganisa
tioner, som ej äro anslutna till fackförbund: 

Korgmakarearbetarnes fackförening 20 medlemmar 
Kappsömmerskornas > 65 > 
Chokolad- och konfektyrarbetarnes fackförening . 70 > (23 män 47 kvinnor) 
Hattmakarnes > . 2 7 » 
Varnntkörarnes > . ej kändt antal. 

J. L. 

Helsingborg. 
Arbetstillgången inom byggnadsyrkena har varit riklig och bättre 

än motsvarande kvartal 1903. Efterfrågan på mureriarbetare har 
under hela kvartalet varit större än tillgången; behofvet har dock 
så småningom tillfredsställts af ett 100-tal danskar och norrmän. 
Tillgången på byggnadsträarbetare och målare motsvarade något så 
när efterfrågan tills i juni, då den visade sig otillräcklig, hvilken 
brist dock snart fylldes af dansk arbetskraft. 

God var också arbetstillgången inom skrädderiyrket, skoindu
strien, socker-, juteväfnads-, cigarr- och tobakstillverkningen, normal 
inom- gummiindustrien, jacquardväfveriet, superfosfat- och svafvelsyre-
tillverkningen samt smedverkstäderna. Knapp var däremot arbets-
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tillgången inom den mekaniska verkstadsindustrien1 samt för lossnings-
och lastningsyrket under maj och juni. För kvinnor var tillgången 
på arbete riklig. Tillgången på kvinnlig arbetskraft var däremot för 
knapp inom de flesta arbetsområden, med undantag för trädgårds-, 
uppassnings- och diverse annat löst arbete inom staden, hvartill 
stort öfverflöd af arbetskraft förefanns. Oaktadt ett ovanligt stort 
antal grofarbetare sysselsatts vid pågående byggnadsarbeten, har 
dock på grund af den stora tillströmningen från landsbygden ett 
större antal grofarbetare under såväl maj som juni tidtals saknat 
sysselsättning. Detta förhållande har gjort det möjligt för här
varande arbetsförmedlingsanstalt att till annan ort och särskildt till 
jordbruket anvisa begärd manlig arbetskraft. 

Ändringar i aflönings- och arbetsvillkor. 

På grund af under år 1903 ingånget arbetsaftal höjdes timlönen den 1 april för 
byggnadsträarbetare från 42 till 44 öre och för murerihandtlangare från 33 till 34 
öre, att gäl la , t i l l den 1 april 1906. Timlönen för murare, som genom arbetsaftal är 
fastställd till 45 öre från den 1 april 1903 till den 1 april 1906, har dock under inne
varande år å en del arbetsplatser utgått med 50 öre, beroende på att arbetskraften 
tidtals varit otillräcklig; äfven till träarbetare betalades i en del fall högre timlön än 
den genom aftalet bestämda. 

Till komplettering af förra kvartalsrapporten angående målarnes löneaftal med
delas, att, utom det at t lönen höjdes från 42 till 47 öre per timme vid som förut 9 
timmars arbetsdag, bestämdes, a t t allt öfvertidsarbete skall betalas med 50 % förhöj
ning; 5 öres förhöjning å timlönen skall äga rum för allt fasad-, kalknings- och lut
ningsarbete, då huset är 3 våningar högt, 25 % förhöjning för sådant arbete å ort på 
landsbygden, som är så aflägsen, att kost och logi få anskaffas å arbetsplatsen; i staden 
skattskrifna arbetare äga företräde till anställning; arbetsaftalet utgår den 1 mars 
1905 med 3 månaders uppsägning. Dessutom träffades följande aftal rörande lär
lingarne: å s. k. själfförsörjareverkstäder, där arbetare sysselsättas endast en k två 
månader om året, får hållas 1 lärling; högsta antalet lärlingar är 3 och detta endast 
där ett större antal arbetare sysselsättas; lärlingarne hållas året om; lönen utgår 
under första året med 5 kr., andra året med 7 k r , tTedje året med 10 kr. och fjärde 
året med 12 kr., allt per vecka. Öfvertidsarbete betalas med resp. 15, 20, 25 och 30 
öre per timme. 

Mellan de tre föreningsbageriema i Helsingborg och där anställda bageriarbetare 
träffades under april nytt löneaftal att gälla från den 1 maj 1904 till den 1 maj 1906, 
hvilket, om det ej uppsäges 3 månader före den bestämda tiden, gäller ytterligare ett år 
åt gången. Arbetslönen höjdes från 22 till 24 kronor per vecka, arbetstiden nedsattes 
från 10 till 9 timmar per dag; allt arbete utöfver 54 timmar i veckan anses som 
öfvertidsarbete och betalas med 60 öre per timme. Intet afdrag får göras å vecko
lönen, då extra helgdagar inträffa och ej heller för den 1 maj. Intet arbete får före
komma söndagar, jul-j nyårs- eller midsommardagen; skulle arbete påfordras öfriga 
helgdagar, så räknas det som öfvertid. Därest arbete i skift icke förekommer, skall 
allt arbete förläggas mellan kl. 6 f. m. och kl. 6 e. m. med undantag för nödiga för-
och efterarbeten. Dagen efter extra helgdag får dock arbetet börja kl. 4 f. m. Hvarje 

1 Samma var förhållandet äfven under föregående kvartal, ehuru ingen nedsätt
ning af lönerna ägde rum (såsom i föreg. kvartalsrapport genom misstag uppgafs). 
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arbetare sjnkförsäkras för två kronor per dag under 60 dagar närmast efter inträffadt 
olycksfall. Under någon af sommarmånaderna erhåller hvarje arbetare en veckas 
semester med fall afiöning. I arbete antagas endast medlemmar af Svenska bageri-
arbetareförbundet. 

Den i föregående rapport omnämnda lönerörelsen bland murerihandtlangarne i 
Engelholm, hvilka hade begärt en löneförhöjning från 26 till 30 öre per timme, af-
slutades den 16 maj med det resnltat, att aftal träffades om höjning från 26 till 28 
öre i timmen för i år och 30 öre till nästa år. 

I början på kvartalet uppstod en arbetskonflikt mellan Ålabodarnas seglations-
Jörening och ett par tegelbruksägare i Glnmslöf och Sundsvik. Nämnda seglations-
förening, som tillhör Transportarbetareförbundet, består af en del båtskeppare, hvilka 
transportera tegelsten från bruken till olika platser vid Öresund. Deras begäran år 
en mindre förhöjning i betalningen att användas till lättnad vid lastning och lossning, 
och när den icke beviljades, nedlades arbetet. Härpå svarade arbetsgifvarne med 
lockout för tegelbruksarbetarne vid Qlumslöfs och Snndviks tegelbruk. Någon upp
görelse är ännu icke (den 17 juli) träffad. 

Vid Helsingborgs kopparverk har äfvenledes pågått lönerörelse. Kopparverkets 
arbetare ha genom sin fackförening ingått till styrelsen med begäran om nytt löne-
aftal i enlighet med inlämnad prislista. Då de förda underhandlingarna icke ledde 
till öfverenskommelse, nedlades arbetet de första dagarne i juli af fabrikens arbetare. 
Enär en del af dessa användes som handtlangare vid pågående byggnadsarbete, kunde 
murarne i brist på handtlangare icke fortsätta; sedermera har fabriken afstängt såväl 
träarbetare som järnarbetare på den grund, att tillförsel af materialier icke kunde 
ostördt fortgå, hvadan allt arbete för närvarande afstannat. 

Arbetarne vid Skromberga grufva och fabriker, hvilka genom personliga kon
trakt förbjudits att tillhöra fackförening, uppsade under april genom en kommitté 
kontrakten samt tillkännagåfvo sin afsikt att bilda fackförening. Bolagsstyrelsen 
tillkännagaf emellertid genom cirkulär, att den icke kunde godkänna uppsägelsen 
ifråga, utan uppmanade arbetarne att hvar föT sig tillkännagifva sitt missnöje med 
bestående förhållanden och att de missnöjde själfmant skulle sluta, enär styrelsen 
icke kunde frångå sitt beslut rörande arbetarnes ställning till fackföreningarna. Ar-
betarnes svar å bolagsstyrelsens cirkulär afgafs den 15 maj i form af en skrifvelse, i 
hvilken meddelades, att om bolagsstyrelsen icke senast dagen efter mottagandet häraf 
vidtagit någon af de åtgärder, som omtalats i styrelsens cirkulärskrifvelse, arbetarne 
anse, att bolaget- har erkänt föreningsrätten. Arbetarne ha emellertid bildat fackföre
ning och anslutit sig till Svenska grof- och fabriksarbetareförbundet. 

Dragarepojkarne vid Billesholms grufva nedlade sitt arbete den 25 april under 
begäran om högre afloning; den 27 i samma månad återupptogs detsamma; om något 
resultat därmed uppnåddes, kan dock icke nu angifvas. 

C. J. 

Halmstad. 
Arbetsförhållandena inom vissa särskilda yrkesgrenar gestaltade 

sig under kvartalet på sätt, som här nedan angifves. 

Bagerierna. 

Tillgången å arbete som vanligt. Inga förändringar. 
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Målareyrket. 

Tillgången å arbete mycket god. Åtskilligt bättre än under föregående kvartal. 
Orsaken: liflig byggnadsverksamhet, många reparationer. Det har varit svårt att få 
tillräckligt med arbetskraft. Inga löneändringar. Öfvertidsarbete har förekommit hos 
somliga mästare. Arbetstillgången detta kvartal bättre än under motsvarande tid 
i fjol. 

Murareyrket. 

Tillgången å arbete mycket god. Många och stora byggnadsföretag under ut
förande. Många arbetare från andra platser ha ankommit och fått anställning. Öfver
tidsarbete har någon enstaka gång förekommit. Lönerna för själfva murarne och 
handtlangarne ha utgått efter de grunder, som under föregående kvartal fastställts. 

Vid grundläggningsarbetena för kasernbyggnaderna hado jordschaktarne 29 öre i 
timmen och de vid cementgjutningen anställda arbetarne 32—35 öre. Den 30 maj 
nedlades emellertid arbetet. Jordschaktarne fordrade 30 öre i timmen och de öfriga 35— 
40 öre. Arbetarnes fordringar blefvo nästan omedelbart beviljade, och strejken upphörde 
efter att ha pågått en half dag. 

Byggnadssnickeriyrket. 

God tillgång å arbete. Bättre än under första kvartalet i år och motsvarande tid 
i fjol. Brist på arbetskraft har delvis förekommit. Arbetarne hade uppsagt sin 
prislista till 1 april, men någon ny öfverenskommelse kom ej före den dagen ti l l stånd. 
Först den 17 april, och efter det strejk, omfattande c:a 25 st. arbetare, under något 
mer än en veckas tid förekommit vid tvänne snickerifabriker, blef det nya arbets-
aftalet undertecknadt. Striden gällde hufvudsakligen, om minimilön skulle fastslås 
eller icke. 

Enligt aftalet är arbetet högst 10 timmar per dag under sommarmånaderna, räk-
nadt från kl. 6 f. m. till kl. 6 e. m. med 2 timmars måltidsraster. Hvarje timmer
man, som arbetat i facket 4 år och därutöfver, erhåller en timlön af minst 37 öre till 
den 1 april 1905 och 39 öre till den 1 april 1906, verkstadssnickare resp. 35 och 
37 öre. Öfvertidsarbete från kl. 6 till 9 e. m. betalas med 25 % förhöjning samt från 
9 e. m.—6 f. m. äfvensom sön- och helgdagsarbete med 50 % förhöjning af gällande 
timlön. 

Förutom den olycksfallsersättning, som stadgas i lagen af den 15 juli 1901, an
svarar arbetsgifvaren för en sjukhjälp af 1 kr. om dagen från och med fjärde dagen 
efter läkares anlitande, tills den lagliga ersättningstiden inträder; dock endast för 
olycksfall i arbetet. 

Öfverenskommelsen gäller till den 1 april 1906 med 3 månaders ömsesidig, mo
tiverad uppsägning. Sker icke uppsägning från någondera parten, anses öfverenskom
melsen förnyad och gäller då med enahanda villkor under ytterligare ett år. 

Sedan detta aftal börjat tillämpas, utgår aflöningen till goda arbetare inom facket 
i allmänhet med 40 öre i timmen. 

Möbelsnickeriyrket. 

Tillgången å arbete växlande. Somliga ha haft mycket att göra, andra mindre. 
Ställningen ungefär som under första kvartalet. Brist på arbetskraft har delvis rådt, 
enär åtskilliga möbelsnickare på grund af den högre aflöningen öfvergått till bygg
nadsarbetet. Tillgången å arbete i allmänhet jämnare än under motsvarande tid i 
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fjol. Förtjänsten för arbetarne har uppgått till omkring 18 a 20 kr. i veckan. En 
hel del arbete utföres på ackord. 

Stenhuggeriindustrien. 

Tillgängen å arbete medelmåttig för gatsten men mycket god för byggnadssten. 
Till följd af de stora byggnadsföretagen (kasern- och läroverksbyggnad m. m.) har 
man haft ovanligt mycket att göra. Brist på arbetskraft för transporter och extra 
arbeten har rådt. Den stora lifligheten inom byggnadsbranschen jämte anläggningen 
af en större kloak i stadens västra del hafva nämligen lagt beslag på den tillgängliga 
arbetskraften. Lönerna desamma som förut, arbetstiden 10 timmar. 

Smidesyrket. 

Tillräckligt med arbete. På grund af byggnadsverksamheten är ställningen äfven 
inom detta yrke bättre än under motsvarande tid i fjol, liksom också något bättre än 
under första kvartalet i år. Lönerna oförändrade. Arbetstiden 10 timmar. 

Bleck- och plåtslageriyrket. 

God tillgång å arbete. Bättre än under föregående kvartal. Några arbetssökande 
ha kommit. De bästa ha fått anställning. Något litet öfvertidsarbete har förekommit. 
Lönerna oförändrade. Arbetstiden 10 timmar. 

Textilindustrien. 

Tillgången å arbete mindre god. Fortfarande stigande ullpriser. Öfverflöd på 
arbetskraft har rådt. 

Hatt- och filtfabrikationen. 

Rätt god tillgång å arbete, men dock något mindre än under föregående kvartal. 
Vintermånaderna bäst. Hvarken öfverflöd eller brist på arbetskraft. Arbetstiden 8 
timmar, under vintermånaderna 10 timmar. Ställningen detta kvartal bättre än under 
motsvarande tid i fjol. 

Skomakareyrket. 

Tillgången å arbete god. Bättre än under föregående kvartal, men ungefär lika 
med motsvarande tid i fjol. Mest ackordsarbete. 

Skrädderiyrket. 

Mycket god tillgång å arbete. Brist på arbetskraft har förekommit. Under 
säsongen arbetas ibland både natt och dag. Arbetet utföres vanligtvis per styck. 
Ställningen i allmänhet bättre än under motsvarande tid i fjol. 

Tapetserareyrket. 

Tillgången å arbete rätt god och bättre än under första kvartalet. En del 
arbetare ha erhållit ett par kronors tillökning i veckolönen. Hvarken öfverflöd eller 
brist på arbetskraft har förekommit. Ställningen ungefär lika med motsvarande tid 
i fjol. 
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Maskinindustrien. 

Tillgången å arbete god. Ingående beställningar talrika. Som vanligt bättre än 
under första kvartalet. Många lösa arbetare ha sökt anställning, men endast några af 
de bästa ha mottagits. Något litet öfvertidsarbete har förekommit. Den dagliga 
arbetstiden 10 timmar. En genomgående lönereglering, omfattande bl. a. en förhöjning 
för fllare och svarfvare med 2 ä 3 öre i timmen, har förberedts, men torde först under 
tredje kvartalet komma att tillämpas. 

Typografyrket. 

God tillgång å arbete liksom under första kvartalet. Åtskilliga typografer från 
andra platser ha sökt arbete. Efter förhöjningen i lönerna vid årets början ingen 
förändring. Arbetstiden 9 timmar. Något öfverarbete har förekommit. 

Bokbinderiyrket. 

Mycket god tillgång å arbete. Något öfverflöd af arbetskraft har ej förekommit. 
Det har tvärtom ibland varit rätt svårt att få tillräckligt med arbetare. Ställningen 
i allmänhet något bättre än under motsvarande tid 1903. 

Hamn- och stufveriarbete. 

Tillgången å arbete varierande. Sämst i slutet af kvartalet. Öfverflöd på arbets
kraft har förekommit. Sällan ha samtliga arbetare haft arbete. 

Transportarbete. 

Arbetstillgången har varit i aftagande. Orsaken: fallande priser inom trämark
naden. Öfverflöd på arbetskraft har rådt. Minst 25 % af den eljest vanliga arbetare
stammen har måst söka sig annan sysselsättning. 

Kakelugnsmakeriarbete. 

Den 1 maj började ny prislista tillämpas. Förut betalades i uppsättning för en 
6 skifts slät, rund kakelugn IG kr., nu 18 kr.; för en likadan men med midtelband 
18 kr., nu 20 kr. För en slät, 6 skifts flat betalades 24 kr., nu 27. För runda eller 
flata kakelugnar med skänk i kronors förhöjning liksom förut. För emaljmålade kakel
ugnar betalas 5 % högre pris och för kakelugnar med mönsterindelning och monogram
målning på kakeln 15 %. För spiskakel betalas numera 25 öre biten; förut utgick 
ersättningen enligt öfverenskommelse i hvarje särskildt fall. För arbete på landet 
öfver lh mil från Halmstad 25 % förhöjning. Den nya prislistan gäller äfven för 
Laholm. 

Cementgjutning. 

Tillgången å arbete har varit god och bättre än under föregående kvartal. 
Lönerna desamma. 

Bryggerierna. 

Vid ölbryggerierna började ny prislista tillämpas den 1 maj. De högst aflönade 
hade förut 18-50 kr. i veckan och flngo 21-50 kr. De lägst aflönade hade 15 kr. och flngo 



ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 351 

18 kr. Sköterskornas veckolön höjdes M n 750 till 9 kr. Ölutkörarne ha na 18kr. 
i veekan och därjämte provision på hvad de sälja. Provisionen gar för somliga ut-
körare npp till 5 & 600 kr. per ar. Under kvartalet har rtttt ofta öfvertidsarbete 
förekommit. Den normala arbetstiden är 10 timmar. 

Med afseende å organisationsväsendet märkes, a t t en ny sektion 
af grofarbetareförbundet bildades i förra hälften af maj. 

K. V. P. 

Göteborg. 

Ställningen å arbetsmarknaden har inom de flesta områden varit 
god, och som ett allmänt omdöme kan sägas, att arbetsförhållandena 
ställt sig bättre än under motsvarande tid föregående år. 

Under det gångna kvartalet har sålunda tillgången å arbete 
varit särdeles god och inom flera yrken ioke motsvarats af tillräcklig 
arbetskraft. Särskildt hafva landtbrukarne i omnejden, husmödrarna 
i staden och de mekaniska verkstäderna klagat ötvex brist på duglig 
arbetskraft, och den i staden befintliga arbetsförmedlingsanstalten har 
endast kunnat besätta en ringa del af alla de platser, som af sådana 
arbetsgifvare ställts till dess förfogande. 

Ställningen å fraktmarknaden är allt fortfarande ytterst otill
fredsställande. Detta återverkar helt naturligt på skeppsbyggeriet, 
som så småningom går ned och kommer fartygsprisen att sjunka. 

Sjöfarten på Gröteborg har dock alljämt varit i stigande. De 
långväga frakterna särskildt på Sydafrika ökas, och rederiaktie
bolaget »Nike» härstädes har gått i spetsen genom att med 2 st. 
nybyggda 5,500-tons ångare upprätta reguliär förbindelse mellan Göte
borg, Kap, Durban och Delagoa Bay. 

Det ökade tonnaget har emellertid gjort, att det ofta nog är rätt 
svårt erhålla dugligt sjöfolk. 

Inom byggnadsfacket har arbetstillgången varit god och ungefär 
lika med motsvarande kvartal föregående år. Några höjningar eller 
sänkningar af lönerna ha ej förekommit, ej heller förlängning eller 
förkortning af arbetstiden. Efterfrågan å träarbetare har varit större 
än tillgången. 

Inom måleriyrhet har arbetstillgången varit medelmåttig, ehuru, 
såsom alltid under säsongtid, betydligt större än under föregående 
kvartal. Löneförhöjning har beviljats för att undvika arbetsned-
läggelse. 

Inom snickcriyrltet har arbetstillgången varit medelgod, och någon 
brist på vare sig arbete eller arbetskraft har icke gjort sig gällande. 
Lönerörelse har förekommit med det resultat, att minimilönen höjts 
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med 3 öre per timme samt att svarfvare och bildhuggare indragits i 
aftalet och erhålla en minimilön af 38 öre eller lika med möbel
snickare; (mera härom under rubriken lönerörelser). 

Inom sågverks- och trävaruindustrien har tillgången på arbete 
varit mindre god; detta dels beroende på de låga priserna i utlandet 
och dels på grund af de genomgående lönerörelser och konflikter, 
som under kvartalet varit rådande, hvarom närmare upplysningar 
återfinnas under rubriken lönerörelser. 

Inom skrädderiyrket har arbetstillgången varit god och möjligen 
något bättre än under samma kvartal föregående år; ganska stor 
brist på yrkesskickliga arbetare. Höjningar eller sänkningar af löner 
eller arbetstid ha ej förekommit; enär inom yrket beställda arbeten 
betalas per styck och arbetarne mestadels arbeta å egna verkstäder, 
kan någon beräkning af öfvertidsarbete ej göras. På lagerskrädderi-
verkstäder har öfvertidsarbete ej förekommit. En partiell strejk, på 
grund af missnöje med arbetskamrater, har förekommit; den pågick 
en half vecka och omfattade cirka 100 personer. 

Inom skomakeriyrket har tillgången på arbete varit mycket god. 
Tillgång på arbetskraft har visserligen icke alldeles saknats, men 
däremot har det varit stor brist på duglig sådan. Någon förändring 
af löner eller arbetstid har ej förekommit. 

Vid de Carnegiska bruken, hvars specialiteter äro sockerraffine
ring och porterbryggning, finnas nästan uteslutande fast engagerade 
arbetare, som vanligen stanna på platsen hela sin tid, hvarföre till
gången å arbetare ej egentligen kan sägas undergå några förändringar. 
Vid de å bruken pågående stora byggnadsföretagen har däremot varit 
godt om arbete, men brist på yrkesskieklig arbetskraft. 

Genom företagna specialundersökningar hafva mera detaljerade 
uppgifter öfver ställningen på arbetsmarknaden inhämtats från 16 
fackföreningar och återfinnas resultaten här nedan. 

Gråstensarbetare. 

Arbets t id : 60 timmar i veckan. 
Veckofört jänsten varierar i regel mellan 22.80 och 24 kr., men är helt och 

hållet beroende på väderleksförhållandena och flera andra omständigheter. 
I facket sysselsättas cirka 225 arbetare, hvaraf ungefär 200 äro organiserade. 
Arbetstillgången god. 

Bleck- och plåtslageriarbetare. 

Arbets t id : 59 timmar i veckan; intill 1 maj endasft 46. 
Veckoförtjänsten varierar från 15 till 26.55 kr. för vuxen arbetare. 

> > > 4 » 10 » » minderåriga. 
Lärlingar bruka i regeln den 1 maj få veckolönen höjd med kr. 1 ä 1.50. 
I facket sysselsättas cirka 125 arbetare, däraf cirka 25 äro minderåriga. 
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Af arbetarne äro 87 organiserade. 
Högsta antalet arbetslösa var under april 8, maj 5, juni 3. 

Statens järnvägsverkstads arbetare. 

A r b e t s t i d : 60 timmar i veckan. 
T i m l ö n : svarfvare 23—36 öre, fllare 26—37 öre (en har 40 öre), smeder 30—36 

öre (en har 40 öre), snickare 23—37 öre (en modellsnickare 40 öre), timmermän 26—32 
öre, målare 29—39 öre, kolarbetare 26 öre. 

På ackordsarbete kan förtjänas ytterligare 38 %. 
Handtlangare 20—26 öre per timme. 
Et t mindre antal af de lägst aflönade ha erhållit löneförhöjning med 1 å 2 öre 

per timme. 
I facket sysselsättas cirka 500 arbetare, hvaraf cirka 210 äro organiserade. 
Någon arbetslöshet har ej förekommit. 
Öfvertidsarbete förekommer endast vid reparationer, som ej kunna göras nnder 

verkstadens drift. 

Mureriarbetare. 

A r b e t s t i d : 60 timmar per vecka; sålunda ökning fr&n föregående kvartal, då 
arbetstiden utgjorde 48—60 timmar. 

V e c k o f ö r t j ä n s t : för vuxna arbetare (full arbetsvecka) kr. 27. 
» y minderåriga ( > > ) » 18. 

I facket sysselsättas cirka 600 manliga arbetare, däraf cirka 20 lärlingar (under 
18 år); af dessa arbetare äro cirka 500 organiserade. 

Högsta antalet arbetslösa var under april 50, maj 30, jnni 0. 
Öfvertidsarbete har förekommit i ringa mån. 
Lönerörelse pågår, och begära arbetarne 5 öre mera per timma samt reglering af 

arbetet inom facket. 

Måleriarbetare. 

A r b e t s t i d : 56 Va timmar per vecka. Minskning i arbetstiden har skett under 
detta kvartal från 58 timmar i veckan, beroende på nyt t löne- och arbetsaftal med 
Göteborgs målarmästareförening, hvilket trädde i kraft den 3 juni detta år. 

N o r m a l l ö n e n i veckan för vuxen arbetare är nu kr. 28.25 (därförut kr. 27.26). 
I facket sysselsättas cirka 600 arbetare, hvaraf .ungefär 500 äro organiserade. 

Antalet minderåriga (under 18 år) i facket är obekant. 
Öfvertidsarbete har delvis förekommit. 

Möbelsnickare. 

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 : för vuxen manlig arbetare kr. 20.65. 

» minderåriga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 kronor. 
I facket sysselsättas cirka 200 vuxna manliga arbetare och 15 minderåriga. Af 

dessa äro 100 organiserade. 
Underhandlingar hafva pågått för ernående af högre lön, kortare arbetstid samt 

olycksfallsförsäkring under karenstiden. För resultatet skall redogöras i nästa rapport. 
Inom facket finnas minst 75 st. på egen hand arbetande, som försörja sig med 

enklare möbeltillverkning. Dessa inbegripas ej i de ofvan lämnade uppgifterna. 
25 



3 5 4 ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 

Sågverks- och snickerifabriksarbetare. 
(vid ett arbetsställe). 

A r b e t s t i d : 57'/a timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n vid sågar och hyfvel: 

för vuxen arbetare 13.80, 14.37, 18.40, 19.12 ä 21 kr. 
» minderåriga 7.46 ä 11.00 kr. 

Löneförhöjning med 1 öre per timme för vissa yngre arbetare skedde under juni 
månad på muntlig begäran af arbetarne. 

I facket sysselsättas 212 arbetare, däraf 40 under 18 år. 
Af arbetarne äro 100 organiserade. 
Arbetstillgången har varit synnerligen god. 
Öfvertidsarbete har förekommit, men för huru många arbetare eller för huru lång 

tid är obekant. 
E t t antal af 10—12 arbetare erhålla fritt vedbränsle. 

Sågverks-, hyfleri- och brädgårdsarbetare 
(vid ett arbetsställe). 

A r b e t s t i d : 60 timmar i veckan: ingen förändring häri under kvartalet. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n för vuxna arbetare varierar mellan 13.50—18 kr. 

> > minderåriga » » 6—9 > 
i » ackordsarbete » » 15—24 » 

Vuxna manliga arbetare ha erhållit en löneförhöjning med 10 ä 20 öre per dag. 
Genom organisationen har förhöjning utverkats med cirka 5 % för en del arbetare. 

På platsen sysselsättas 700 manliga arbetare, hvaraf cirka 200 äro minderåriga; 
cirka 320 äro organiserade. 

Arbetslöshet har ej förekommit med undantag af under kvartalets första månad, 
då högsta antalet arbetslösa uppgick till cirka 70 st. 

Öfvertidsarbete har ej förekommit. 
Lönerörelse har pågått från midten af maj till midten af juni, och åsyftade denna 

att erhålla ett bestämdt aftal samt en mindre löneförhöjning för de sämst aflönade, 
hvilket äfven beviljades; dessutom bestämdes 25 % förhöjning för arbete på öfvertid 
samt 50 % för nattarbete. 

Tobaksarbetare. 

Inom facket äro arbetstid, veckoförtjänst och öfriga förhållanden desamma som 
under första kvartalet. 

Organiserade äro 101 kvinnliga och 34 manliga arbetare. 
Arbetsaftalet mellan Svenska cigarrfabrikantföreningen och Tobaksarbetareförbundet 

har blifvit förlängdt till 1 oktober detta år. 

Salt- och sodaarbetare. 

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 : 18 kronor. 
Förändring af arbetstid eller afiöning har ej förekommit. 
I facket sysselsättas 24 arbetare, alla organiserade. 
Öfvertidsarbete förekommer med 10 timmar per vecka och man för 11 arbetare 

(nämligen hvarje söndag). 
Lönerörelse har pågått en längre tid, och då underhandlingarna ej ledde till något 

resultat, utbröt strejk den 27 juni. 
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Den hittills varande lönen utgör 30 ä 35 öre i timmen, och fordringarna afs&go 
5 öres förhöjning till resp. 35 ä 40 öre; dessutom begärdes 25 % förhöjning för öfver-
tidsarbete intill 60 arbetstimmar per vecka, samt 50 % för tiden därutöfver. 

Vid sidan af timpenningslistän finnas priser för ackord. 

Kolbärare. 

A r b e t s t i d : 66 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t : cirka 18 kronor. 
I facket sysselsättas 185 arbetare, alla organiserade. 
Arbetsbrist har ej förekommit. 
Ofvertidsarbete har förekommit i mindre utsträckning, men kan uppgift ej er

hållas för huru lång tid eller för huru många arbetare. 
Lönerörelse har pågått och är nu afslutad. I den nu fastställda prislistan rör 

sig den viktigaste förändringen om arbetstiden, som enligt den gamla prislistan utgjorde 
under sommaren 14 timmar och under vintertiden 11 timmar per dag. 

Den nya prislistan stipulerar 11 timmars arbetsdag året om med början kl. 7 
f. m. samt 50 % förhöjning efter kl. 6 e. m. Dessutom Tia företagits några smärre 
regleringar rörande priserna. 

Tegellossare. 

A r b e t s t i d : obestämd, dock ej öfver 60 timmar i veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n varierar mellan 15—18 kronor. 
I facket sysselsättas 24 arbetare, däraf 20 äro organiserade. 
Arbetslöshet, ofvertidsarbete eller lönerörelse har ej förekommit. 

Löneröre l se r 

och andra försök att åstadkomma förbättringar i arbetsvillkoren hafva af arbetarne 
företagits i ovanligt stor utsträckning under det förevarande kvartalet. 

Inom vagnmakare.facket har förut icke funnits något fast löneaftal, utan ersätt
ning har utgått efter privat öfverenskommelse med cirka 30 öre per timme. På fram
ställning af fackföreningen inom yrket (bildad för 1 år sedan) undertecknades emeller
tid i april ett sådant allmänt löne- och arbetsaftal, enligt hvilket timlönen bestämdes 
till 33 öre. 

Murarne uppsade i december förra året det mellan fackföreningen och bygg
mästareföreningen gällande aftalet och hemställde om 50 öres timlön. Arbetsgifvarne 
ville förlänga det gamla aftalet om 45 öres lön, men kunde icke medgifva någon för
höjning. Underhandlingar ha sedan förts mellan delegerade från båda organisationerna, 
utan att någon öfverenskommelse ännu kunnat träifas. 

De förhållandevis goda tider, som för närvarande råda inom byggnadsindustrien, 
ha likväl medfört, att ökningar i flera fall blifvit enskildt beviljade. Således betalas 
nu, enligt hvad som upplysts, 50 öres timlön å 12 byggen och på flera andra 47 ä 
48 öre. 

Inom målareyrket har timlönen utgått med 47 öre om sommaren och 40 öre på 
vintern. Öfverenskommelsen härom uppsades af arbetarne med begäran om 52 öres 
timlön under hela året. Efter åtskilliga förhandlingar enades man om ett aftal på 3 
år med 50 öre i timmen under sommaren samt 56 timmars arbetstid. Då däremot ej 
enighet kunde uppnås i fråga om lönen under vintern, i det arbetsgifvarne endast med-
gåfvo förhöjning till 45 öre, hänsköts denna fråga till skiljedom, hvilken, när detta 
skrifves, ännu ej afkunnats. 
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Sågverks- och brädgårdsindustrien har i hög grad berörts af lönerörelser. 
I slutet af mars uppsade arbetarne det sedan år 1902 gällande aftalet med Ting-

stads trävaruaktiebolag och framställde fordran på högre lön samt vissa andra för
ändringar. Efter underhandlingar mellan arbetsgifvaren och fackföreningens kommitte-
rade träffades i början af maj en öfverenskommelse, innefattande dels bestämmelser om 
arbetstid, arbetslön, olycksfallsersättning m. m. äfvensom aftalets giltighetstid, dels 
ock ackordsprislistor för de olika verkstadsafdelningarna. Timlönerna höjdes med 1 a 
5 öre, minimilön bestämdes för olika åldersklasser, för öfvertidsarbete fastställdes resp. 
10 och 30 % förhöjning. Arbetarne äro äfven under karenstiden genom bolagets försorg 
olycksfallsförsäkrade för 1,000 kr. men bidraga själfva därtill genom erläggande af 5 
öre per vecka. A arbetsplatsen skall anordnas ett lämpligt rum för vistelse under 
rasterna, där medförd mat kan uppvärmas. Ingen spirituösa får införas å arbetsplatsen. 
Oinskränkt föreningsrätt garanteras. Ingen arbetsinställelse får äga rum under den tid, 
aftalet gäller, d. v. s. till 1 maj 1905. En månads uppsägningstid. 

Vid Säfveåns aktiebolag, där hittills intet egentligt arbetsaftal förefunnits, inläm
nade fackföreningen i maj ett förslag till dels sådant aftal och dels fullständiga ackords
prislistor. Genom underhandling träffades i juni en uppgörelse, innebärande afsevärda 
förbättringar för arbetarne; på grund af de använda beräkningssätten och mängden af 
specialiteter kan emellertid ej löneförändringarnas belopp i siffror här angifvas. För 
öfvertidsarbete bestämdes resp. 25 och 50 % förhöjning. Aftalet innehåller bl. a. en 
bestämmelse att »om arbete sknlle påfordras till eller för firma, där konflikt råder, 
arbetarne då icke ha någon skyldighet att utföra detsamma». 

Likaledes under maj månad gjorde vederbörande fackförening framställning hos 
fyra träexportfirmor (i Majorna och på Hisingen) om nytt arbetsaftal med förhöjda 
ackordspriser. Häraf föranleddes arbetsinställelse vid en firmas brädgård intill början 
af juli , då öfverenskommelse träffades, hvarigenom arbetarne beviljades vissa förhöj
ningar i ackordsprislistan. Liknande aftal ingingos sedan äfven af de tre öfriga 
firmorna. 

Under juni månad nedlade arbetarne arbetet vid dels en pitpropsgård och dels en 
slipcrsåg för ernående af högre löner. På båda dessa arbetsplatser återupptogs arbetet 
emellertid efter några dagar, sedan de framställda fordringarna delvis beviljats. 

Möbelsnickarnes fackförening uppsade den 1 april det sedan 4 år för facket gäl
lande arbetsaftalet och fordrade dels arbetstidens förkortning, dels ock att den för alla 
dugliga arbetare, som arbetat 4 år i yrket, bestämda minimilönen af 35 öre per timme 
skulle förhöjas till 38 öre för maskinsnickare samt till 40 öre för snickare, bildhuggare 
och svarfvare. Efter upprepade underhandlingar ingicks slutligen aftal på ett år om 
38 öres minimitimlön. Arbetstiden förändrades ej. 

Meseffektarbetames fackförening hemställde under mars månad om upprättande 
af ett bestämdt arbetsaftal och fullständiga ackordsprislistor med förhöjda priser. Då 
arbetsgifvarne icke ville gå med härpå, skedde i slutet af april arbetsinställelse, hvil-
ken vid den ena arbetsplatsen pågick till midten af maj, på det andra arbetsstället 
till midten af jnni. Resultatet blef, att aftal upprättades, som bestämde en timlön af 
30—35 öre för manlig och 16—20 öre för kvinnlig vuxen arbetare (för ackordsarbete 
högre), hvarjämte för öfvertidsarbete fastställdes resp. 25 och 50 "i förhöjning. 

Korkarbetame framlade den 2 maj förslag till nytt arbetsaftal, åsyftande bl. a. 
förhöjning af resp. 4 och 2 öre per tusen ölkork, resp. större kork. Därjämte begärdes 
15, resp. 30 öre extra anöning i timmen för öfvertids-, resp. nattarbete, olycksfalls
försäkring under karenstiden, ordnade lärlingsförhållanden, förkortad arbetstid o. s. v. 
Efter arbetsinställelse 4—7 juni träffades en öfverenskommelse, enligt hvilken aflöningen 
förbättrades med i genomsnitt 2.25 kr. per man och vecka, och ersättning vid olycks
fall bestämdes skola utgå från och med 4:de dagen. Öfriga löne- och arbetsförhållanden 
hänskötos till en kompromissnämnd, som. när detta skrifves, ännu ej afslutat sitt arbete. 



ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 357 

Vid en läderfabrik erhöllo arbetarne, efter en veckas arbetsinställelse, en löne
förhöjning, som tillförsäkrade dem en ökad inkomst af från 2.50 kr. till inemot 6 kr. 
i veckan. 

Vid ett arbetsställe inom textilindustrien gjorde arbetarne framställning, att 
dagaflöningen för vuxen manlig arbetare skulle ökas från 2.50—2.75 kr. till cirka 2.90 
kr. samt att lönen skulle utbetalas per vecka i st. f. hvar 14:de dag. Därjämte be
gärdes 40 % förhöjning vid öfvertidsarbete samt ledighet under halfva dagen 1 maj. 
Då arbetsgifvaren endast delvis ville tillmötesgå de framställda fordringarna, inträdde 
den 6 juni arbetsinställelse, omfattande cirka 200 arbetare, hvilken ännu vid kvartalets 
slut fortfor. 

Inom skrädderiyrket inträdde i april arbetsinställelse vid en verkstad på grund 
af personliga förhållanden; den upphäfdes emellertid redan efter några dagar. 

Bis- och valskvarnsarbetarne hemställde i juni om 3 kr. dagaflöning för alla 
arbetare, som varit anställda viss tid. Framställningen afslogs af arbetsgifvaren under 
förklaring, att de fasta arbetarne redan förut samtliga hade den begärda dagaflöningen, 
men att denna ej utan vidare kunde beviljas för yngre arbetare, som vissa tider an
vändes. 

Det inom tobaksindustrien upprättade arbetsaftalet af år 1896 mellan Svenska 
cigarrfabrikantföreningen och Tobaksarbetareförbundet i Sverige, hvars giltighetstid 
utlöpte den 1 april 1904, har förlängts till 1 oktober. Under tiden pågå underhand
lingar mellan de båda organisationernas kommitterade för ingående af nytt aftal. 
Flere af Göteborgs arbetsgifvare äfvensom ett flertal af arbetarne i branschen tillhöra 
ifrågavarande organisationer och beröras följaktligen af möjligen förestående förändringar. 

Salt- och sodaarbetarne vid en fabrik inlämnade den 1 juni begäran om tim
lönens förhöjning från 30 a 35 till 35 å 40 öre. Då arbetsgifvaren icke biföll deras; 
anhållan och genom fortsatt underhandling ej heller uppgörelse kunde träffas, inträdde 
den 27 juni arbetsinställelse, hvilken, när detta skrifves, ännu fortfar. 

Vid en gödningsämnesfabrik hemställde arbetarne den 15 juni, att dagaflöningen 
måtte höjas från 2.50 till 3 kr. för vissa arbetare äfvensom att allt nattarbete skulle 
betalas efter samma måttstock. Deras anhållan blef delvis beviljad. 

Stadens arbetare hafva hos gatu- och vägförvaltningen samt hamnstyrelsen hem
ställt om någon förhöjning i dagaflöningen, som för närvarande utgår med i allmänhet 
2.60 kr.; deras framställning blef emellertid afslagen. 

Åkeriarbetarne, som förut erhållit en veckolön af 12 kr. förutom sportler, an-
höllo om en förhöjning till resp. 20 och 22 kr. i veckan för körning med resp. 1 och 
2 hästar, hvarvid vissa sportler i stället skulle ingå till arbetsgifvarne. Då dessa 
endast ville medgifva förhöjning till resp. 16 och 17 kr., upphörde cirka 200 arbetare 
med arbetet den 15 april, men återupptogo detsamma redan den 23 mot något förbätt
rade villkor samt löfte om ytterligare förhöjning, för den händelse begärd ändring i 
skjutslegan blefve arbetsgifvarne själfva beviljad. Sådan erhölls ock, men enligt 
arbetsgifvarnes mening ej tillräcklig för att medgifva ytterligare ökning i arbetarnes 
aflöning och då dessa fortfarande gjorde anspråk därpå, inträdde arbetsinställelse, som 
ännu fortfar. — Hos en af de större arbetsgifvarne, där aflöningsförhållandena voro 
något olikartade, hade lönerörelsen också haft ett annat förlopp. 

Kolbärarne erhöllo under april på därom gjord framställning afsevärdt bättre 
arbetsförhållanden, hvarom ofvan närmare meddelats. 

Stufveriarbetareförbundet, en till Svenska transportarbetareförbundet hörande 
organisation, som omfattar cirka 800 hamnarbetare, d. v. s. i det närmaste alla fasta 
arbetare inom facket, inlämnade i maj månad ett förslag till arbetsaftal med detalje
rade bestämmelser om arbetstid, arbetslön, fördelning af arbetet och öfriga arbets
förhållanden, olycksfallsförsäkring o. s. v. Ännu vid kvartalets slut hade, oaktadt 
lifliga underhandlingar med arbetsgifvare, någon öfverenskommelse ej ernåtts. 



3 5 8 ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 

Under kvartalet hafva sålunda pågått 22 lönerörelser eller andra försök at t ut
verka förbättrade arbetsförhållanden, hvilka i 10 fall medfört öppen konflikt. Bland 
dessa voro 6 vid kvartalets utgång afslutade, samtliga med för arbetarne i hufvudsak 
gynnsamma resultat. 

I samband med dessa förändringar å arbetsmarknaden har under kvartalet ut
vecklats en mycket liflig o r g a n i s a t i o n s v e r k s a m h e t bland arbetarne. Fackförening
arnas medlemsantal har stigit och följande nya organisationer hafva bildats: 

K.onservarbetarnes fackförening. 
Ris- och valskvarnsarbetarnes > 
Lysoljearbetarnes •» 
Båt- och skeppsträarbetarnes » 

I början af juni månad utfärdades af ett flertal bemärkta medlemmar i samhället 
inbjudan till bildande af en k o n s u m t i o n s f ö r e n i n g . 

J. K. 

Venersborg. 
De förhållanden, som voro rådande inom industrien och på 

arbetsmarknaden i Venersborg med omnejd under första kvartalet, 
hafva icke undergått andra förändringar än som följa med sommar
säsongens inträde. Tillgången på arbete har varit mycket god, så 
att behofvet af arbetskraft nätt och jämt fyllts. 

För typograferna och bryggeriarbetame i Venersborg hafva aflö-
ningarna något höjts och arbetstiden något förkortats. Äfven grof-
arbetarne kunna betinga sig ganska goda arbetslöner. 

I följd af mindre gynnsamma tider i Norge är utvandringen af 
arbetsfolk från norra Elfsborgs län till grannlandet betydligt mindre 
än eljest brukar vara fallet. 

Arbetskonflikter. 

I början af april ingingo de organiserade arbetarne vid stadens båda bryggerier 
med begäran om aflöningens höjande till kr. 2.25 per dag, eller 22l/a öre i timmen, 
och 25 öre i timmen för arbete på öfvertid samt arbetstidens nedsättande från 11 a 12 
till 10 timmar. Aflöningarna varierade för olika arbetare från kr. 1.50 till 2 kr. per 
dag, hvartill kom fri läkarevård och medicin för arbetarne och deras familjer samt 
utom olycksfallsförsäkring afgifter till sjukkassa, om arbetarne ingått i en sådan. 
Efter en del underhandlingar satte arbetarne som slutligt villkor en aflöning af 22 öre 
per timme för all arbetstid. 

Härpå ingick det ena bryggeriet, hvars samtliga arbetare voro organiserade, men 
icke det andra, af hvars arbetare endast fyra tillhörde fackorganisationen. Då dessa 
sattes att välja mellan arbetsgifvarens villkor, 21 öro per timme och en arbetstid af 
107a timmar, och att lämna sina platser, valde de det senare Nu förklarade de 
organiserade arbetarne i staden bryggeriets tillverkningar bojkottade, så länge de fyra 
arbetarne icke återtagits på af dem föreskrifna villkor. Bryggeriets ägare har emel
lertid förklarat, att de icke under några villkor komma att återtagas, då deras platser 



ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 359 

genast besattes. Boykottningen synes hafra haft föga inverkan på konsumtionen af 
bryggeriets tillverkningar, öl och läskedrycker, hvilket möjligen i någon män kan 
bero på ökad konsumtion på andra håll. 

I slutet af jnni månad fordrade måleriarbetarne hos stadens störste målare-
mästare aflöningen höjd från 35 till 40 öre per timme samt att icke organiserade 
arbetare skulle afskedas. På det senare svarades bestämdt nej, och hvad förhöjning i 
aflöningen beträffade, förklarade arbetsgifvaren, att sådan icke knnde beviljas åt andra 
Än de fullt kunniga. De organiserade, 7 till antalet, lämnade då arbetet, men 2 af 
dem återkommo och de 5 öfriga flngo annan anställning. Några af deras platser 
fylldes snart med nya arbetare. 

J. W. 

Örebro. 

Tillgången på arbete inom de olika industrigrenarna har under 
det gångna kvartalet varit god, och i jämförelse med förhållandena 
under föregående kvartal har hvarken någon förbättring eller för
sämring inträdt. Tfllgången på arbetskraft har varit i full öfver-
ensstämmelse med efterfrågan, öfvertidsarbete har endast undan
tagsvis ägt rum och någon förkortning af arbetstiden på grund af 
minskad tillgång på arbete har ej försports. 

Det oroliga tillstånd, som inom nästan alla arbetarekretsar varit 
rådande under våren 1904, har äfven rådt härstädes. Den ena löne
rörelsen har följt på den andra, och inom de flesta fack har ny 
uppgörelse angående arbetspriser träffats mellan arbetsgifvare och 
arbetare. Alla dessa lönerörelser, som innefattat arbetarnes fordringar 
på högre afiöning och i en del fack på kortare arbetstid, hafva 
aflupit fredligt samt resulterat i att arbetarnes fordringar godkänts 
af arbetsgifvarne. De viktigaste förändringarna i arbetsprisen inom 
en del fack äro redan meddelade. 

Den inom målare facket inträffade lönerörelsen gaf följande resultat. Förut hade 
en måleriarbetare en timpenning af 35 öre under månaderna november till och med 
februari samt 40 öre under årets öfriga månader, mars till och med oktober. Enligt 
nu träffad ny öfverenskonimelse betalas en arbetare inom målarefaeket med 40 öre per 
timme under november—februari samt med 45 öre under mars—oktober. Denna öfverens-
kommelse är gällande till år 1906, då betalningen skall utgå med 45 öre per timme 
året om. 

Inom grofarbetarnes fack är nu också en lönerörelse afslutad, sedan aftal för 3 
år till 1 maj 1907 undertecknats af representanter för härvarande byggmästareförening 
och Svenska grof- och fabriksarbetareförbundets afdelning i Örebro. Aftalet stadgar 
följande lönevillkor: för grofarbetare och bruksbärare 5i8 öre till 30 april nästa år. 
därpå 1 öres löneförhöjning till 30 april 1906 och sedan 1 öres ytterligare höjning under 
sista året aftalet gäller; för tegelbärare 30 öre första, 32 öre andra och 33 öre tredje 
året af aftalets giltighetstid; för postbasar 40 öre första, 41 öre andra och 42 öre 
tredje året; för stampslagare och skolare 30 öre första, 31 öre andra och 32 öre 
tredje året. 
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Arbetstiden är afkortad till 10 timmar per dag och 9 på lördagen. Öfvertid be
talas med 25 proc. och nattarbete med 50 proc. förhöjning. 

Jämför man det vunna resultatet med de förutvarande lönerna, visar det sig, att 
grofarbetare och bruksbärare, som haft lägsta betalningen, vunnit cirka 3 öres löne
förhöjning efter hela linjen. För tegelbärare och öfriga är den reela förhöjningen mindre 
— en del af dem ha under sommaren haft nära nog lika mycket förut, men vinsten 
ligger i att lönerna gälla också för vintern och för alla, ej blott för en del. 

Inom fackföreningaväsendet har endast en förändring ägt rum, nämligen att 
samtliga arbetare, såväl manliga som kvinnliga, vid Örebro pappersbruk nu bildat 
fackförening. Efter en del förarbeten hölls första mötet den 12 juni, då fackföre
ningen konstituerade sig samt valde styrelse och beslöt omedelbar anslutning till 
Svenska grof- och fabriksarbetareförbundet. Vid detta tillfälle voro 135 af arbetarne 
medlemmar. Sedan hafva allt flera af pappersbrnksarbetarne gått in i fackföreningen, 
så att vid andra mötet den 21 juni voro endast ett mycket litet fåtal utomstående, 
medan 189 personer fullgjort sina skyldigheter till föreningen. 

M. K. 

Falun. 

Arbetsförhållandena under kvartalet voro ej obetydligt gynn
sammare än under årets första kvartal, synnerligen beträffande 
gröfre arbeten, som försiggå i ganska stor utsträckning, med jord-
schaktning, grufarbeten, nyanläggning af gator, byggnadsarbeten 
m. m. Sålunda blefvo under maj 40 och under juni 20 nya arbetare 
antagna i och i'ör stadens arbeten, hvadan tillgången på arbete inom 
detta fack var fullgod. Likväl förspörj es från de olika arbetsplat
serna, att nästan ständig efterfrågan på arbete förekommer af från 
andra håll kommande arbetssökande. Utom de omkring 132 arbetare, 
som hafva sysselsättning nere i JFalu koppargrufva, hafva 108 arbetare, 
däraf 35 minderåriga, arbete ofvan jord vid nämnda grufva. Arbets
tiden för dessa senare arbetare är äfven 9 timmar per dag, utan 
skiftindelning. Genomsnittsaflöningen utgör för fullväxta kr. 2.96 
och för minderåriga kr. 1.66 per dag. Avlöningsförhållandena under 
kvartalet inom de olika arbetsrummen i grufvan framgå af följande 
exakta tablå. 
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Dagsinkomst för arbetare under jord i Falu grufva under 
april—juni 1904. 
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Tillgången å arbete har varit god inom den mekaniska verkstads
industrien, mindre god inom smides- och kopparslageriyrkena, dålig 
inom tunnbinderitillverkningen och medelmåttig inom öfriga yrkes
grenar. Med undantag af kakelindustrien, inom hvilken en arbetare 
under maj erhöll 20 % löneförhöjning, har icke försports någon löne
förändring inom de olika yrkena. Någon arbetslöshet i egentlig 
mening har heller icke under kvartalet förekommit. 

A. R—m. 

Gefle. 

Om arbe ts förhå l landena inom de olika facken ha inhämtats 
följande upplysningar: 

Byggnadsverksamheten. 

Tillgången på arbete medelmåttig och motsvarande den befintliga arbetskraften. 
Konjunkturerna ungefär lika som föregående år samma tid. 

Rörläggningsarbeten. 

Arbetstillgången god, naturligen vida bättre än under föregående kvartal. A 
sådana arbetssökande, som ej äro förtrogna med facket, råder öfverflöd, men däremot 
brist på verkligt faekbildade arbetare. Högsta aflöningen vid Gefle rörläggningsaktie-
bolag är för kopparslagare 50 öre, för rörarbetare 40 ä 45 öre, för hjälpare 30 ä 33 
öre, allt per timme samt fast året om. Arbetstiden har under kvartalet varit omkring 
11 timmar för rörarbetare med hjälpare, 12 för kopparslagare och IOV2 för metall
arbetare. Bolaget har uppfört ett metallgjuteri med därtill hörande verkstad. 

Varfs- och skeppstimmermansfacket. 

Vid Gefle verkstäders slip har arbetstillgången varit mycket god och lämnat full 
sysselsättning åt den fasta arbetsstyrkan; öfvertidsarbete har där förekommit i ganska 
stor omfattning. 

Sågverksindustrien. 

Närmare upplysningar rörande förhållandena inom denna ha ej kunnat vinnas; 
konjunkturerna anses emellertid för närvarande mycket tryckta. 

Gjuterier och mekaniska verkstäder. 

Arbetstillgången fortfarande god: inom gjuterifacket anses emellertid föreligga 
öfverflöd på arbetskraft på grund af tillströmning från andra orter. Vid åtminstone 
en af de större arbetsplatserna har öfvertidsarbete förekommit. 
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Tobaksindustrien. 

Tillgången på arbete god, bättre än under föregående kvartal; omsättningen möj
ligen något lifligare än samma tid förra året. Emellertid motses, som vanligt, minskad 
afsättning under den närmaste årstiden, och därför har arbetstiden å den största arbets
platsen (Eettig & C:o) i slutet af juni förkortats till 8 timmar. 

Läderindustrien. 

Arbetstillgången god: förhållandena i allmänhet oförändrade. 

Kakelindustrien. 

Tillgången på arbete ordinär såsom under föregående månader. Vid Gefle kakel
fabrik ha kakelformarne frän den 1 maj 1904 erhållit ny, förhöjd prislista. 

Tryckerier. 

Tillgången på arbete god och motsvarande de befintliga arbetskrafterna; inga 
förändringar med afseende på löner eller arbetstid. 

Bleck- och plåtslagerier. 

Under förra hälften af kvartalet var tillgången på arbete ringa, under senare 
hälften något bättre, dock i allmänhet knappare än under föregående år. Arbetstiden 
har i allmänhet varit förkortad på grund af minskad arbetstillgång. 

Bageriyrket. 
Arbetstillgången i allmänhet god; öfvertidsarbete har tidvis förekommit. Det 

<>fverflöd på arbetskraft, som lätt blir en följd af att många bagerier å landsbygden 
stängas vid vårens inbrott, hvarefter deras arbetare söka anställning i staden, regleras 
nu bättre än förut i Gefle genom den platsanskaffningsbyrå, som — från den 1 april 
1904 — upprättats af Bageriarbetareförbundets Gefleafdelning. 

Skomakeriyrket. 
Arbetstillgången mycket god, såsom vanligt under denna del af året. Någon be

stämd arbetstid finnes ej inom detta yrke; under den bråda säsongen utsträckes den 
ofta till 12 ä 16 timmar. 

Skrädderiyrket. 
God tillgång på arbete med däraf följande öfvertidsarbete i ganska stor ut

sträckning. 

Repslageriyrket. 
Tillgången på arbete medelmåttig, bättre än under föregående kvartal. 

Hamnarbetet. 
I afseende på förhållandena vid hamnen märkes, att sjöfarten öppnades den 16 

april och sedan dess varit i allmänhet jämn och ganska liflig. Den stora arbets-



3 6 4 ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 

konflikten från förra året har icke vunnit någon slutlig lösning. Kort före seglationens 
början träffades emellertid ett muntligt af tal mellan stufveribolagets chef och arbetarnes 
kommitterade. Enligt detta skulle fackföreningens medlemmar, hvilka till ett antal af 
174 anmält sig till erhållande af arbete vid hamnen, af bolaget användas mot samma 
aflöning, som af arbetsgifvarne betalades förra året. Stufveribolaget skulle vidare om
besörja statistikföring, så att arbetet blefve i tur och ordning fördeladt. Emellertid 
ha klagomål försports från arbetarnes sida, at t det sistnämnda löftet ej hållits. 

Beträffande den fackliga organisationen må påpekas, att Gefle 
stadsarbetares förening den 24 april beslöt att från den 1 juli an
sluta sig dels till arbetarekommunen i Gefle, dels till Svenska grof-
och fabriksarbetareförbundet. 

Den kooperativa rörelsen är alltjämt stadd i utveckling. Så har t. ex. Koopera
tiva bageriföreningen, hvars omsättning under maj månad steg till kr. 11,155.88, be
slutat inreda ännu ett bageri och äfven i öfrigt utvidga sin verksamhet. 

Kooperativa cigarr- och tobaksproduktionsföreningen »Fram» tillverkade under 
1903 1,600,000 cigarrer och cigarrcigarretter. Medlemsantalet steg under året från 492 
till 510. 

Abydals arbetares konsumtionsförening — 60 medlemmar — har nybildats och 
öppnat sin verksamhet. 

Gefle arbetares konsumtionsförening har från den 1 januari till den 31 mars 1904 
haft en omsättning af kr. 75,379.71; i föreningen ha ingått 68 nya medlemmar under 
samma tid. 

Konsumtionsföreningen Oden i Bomhus, som började sin verksamhet den 16 juni 
1899, har nyligen firat sin femåriga tillvaro. Enligt dess femårsberättelse utgjorde 
medlemsantalet den 1 januari 1900 53, men för närvarande 380. Omsättningen har 
samtidigt stigit från kr. 7,607 till kr. 121,637. 

Et t företag af kooperativ innebörd är också det nybildade aktiebolaget Landt-
mannaförbundet (säte i Gefle, aktiekapital minst 50,000, högst 150,000 kr.). Bolaget, 
som bildats >i syfte at t mellan jordbrukare inom Gefleborgs och angränsande län åväga
bringa samverkan till gemensamt gagn, skall hafva till föremål för sin verksamhet att 
åt landtmannaföreningar och jordbrukare anskaffa kraftfoder, gödningsämnen och utsäde 
af utmärkt beskaffenhet och till billigt pris». Aktieägarne hafva endast rätt till 5 % 
ränta å sina insatser; all öfrig vinst tillfaller förbundets vinstberättigade kunder. 

L. H—r. 

Söderhamn. 

Trävaru- och sågverksindustrien. 
Arbetstillgången i början af kvartalet ringa, med skeppningens början bättre, 

sedan tämligen god. Öfverflöd på arbetskraft förekom under april månad, sedermera 
har den ungefär motsvarat behofvet och är vid kvartalets slut fullt tillräcklig, då 
utskeppningen synes blifva mindre än vanligt. 

Mekaniska verkstads- och gjuteriindustrien. 

Arbetstillgången under kvartalet under medelmåttan, ingen förbättring har heller 
försports, då det delvis rådt brist på beställningar. Öfvertidsarbete har undantagsvis 
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ägt rum då brådskande beställningar så fordrat. Eljest har arbetstiden som förut varit 
10 timmar. 

Stufverifacket. 

Arbetstillgången har varit under medelmåttan. Förbättring märktes under maj 
månad, försämring under juni. Öfverflöd på arbetskraft råder sålunda vid kvartalets 
slut, och arbetslönerna hafva därigenom nedgått. Öfvertidsarbete, som annars i detta 
fack är så vanligt, har nu förekommit i obetydlig grad, och 10 timmars arbetsdag är 
äfven här det vanliga. På grund af den minskade utskeppningen måste tillståndet 
betecknas som sämre i jämförelse med motsvarande tid under föregående år. 

Möbelsnickeriet. 

Arbetstillgången öfver medelmåttan. Förbättring har häri inträdt. Tillräcklig 
arbetskraft. Något öfvertidsarbete har ägt rum, men i regeln har arbetstiden varit 10 
timmar. Mera tillgång på arbete än under motsvarande tid föregående år. 

Målarefacket. 

Arbetstillgången god. Förbättring under maj månad. Alla bofasta arbetare hafva 
haft arbete. I jämförelse med motsvarande tid under föregående år betecknas till
ståndet som något bättre. 

Skräddarefacket. 

Arbetstillgången var under april och maj månader god, under juni mindre god. 
Arbetsförtjänsten uppgifves vara dålig vid slutet af kvartalet, då äfven öfverflöd på 
arbetskraft konstateras. Något öfvertidsarbete förekom i början af kvartalet, ehuru ej 
i stor omfattning. Tillståndet angifves vid slutet af kvartalet såsom något sämre i 
jämförelse med motsvarande tid under föregående år. 

Från öfriga fack och yrken föreligga inga uppgifter. Timmermän, byggnads
snickare och murare synas hafva god tillgång på arbete vid diverse nybyggnader. 

En nybildad fackförening är ätt nämna, nämligen Söderhamns 
stufveriarbetarefackförening, Stugsund. 

C. J. V. 

Sundsvall. 

Under detta kvartal hafva de med denna årstid inträdande för
bättringarna i arbetsförhållandena visat sig som vanligt. För den 
rätt manstarka hamn- och stufveriarbetarekåren inträdde den egent
liga säsongen först med maj månad. Under april var sjöfarten ännu 
icke öppnad. Under maj däremot blef arbetstillgången så god, att 
den vanliga arbetsstyrkan ej alltid var tillräcklig. Dock finnes 
vid dylika tillfällen alltid god tillgång på extra arbetare. I juni 
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blef tilloppet af .fartyg mindre, hvadan arbetstillgången kom i mera 
normalt förhållande ti l l den vanliga arbetskraften. 

Inom det vanliga grofarbetarefacket har en jämnt fortgående 
förbättring inträdt, så a t t samtliga arbetare kunna antagas ha haft 
sysselsättning under juni. Så rapporteras t. ex. från stadens bygg
nadskontor, a t t arbetstillgången under april varit »ringa», under maj 
»medelmåttig» och under juni »god». Arbetstiden i stadens arbeten 
har minskats från 11 t i l l 10 timmar per dag, men med bibehållen 
daglön, hvadan timpenningen något ökats. 

Inom byggnadsfacket har likaledes inträdt ökad liflighet. Må-
leriarbetarnes fackförening samt målaremästarnes förening rapportera 
om god arbetstillgång mot kvartalets slut. Murarefackföreningen 
meddelar, a t t alla dess medlemmar under maj och juni haft arbete, 
men under april endast ett fåtal. Under kvartalets båda senare 
månader inträdde äfven för träarbetarne god arbetstillgång, hvarvid 
dock som vanligt behofvet af arbetskraft mer än tillräckligt fylldes 
genom tillströmning af arbetare från landsbygden. 

Af öfriga handtverkare hade möbelsnicJcarne bättre ti l lgång på 
arbete i början af kvartalet än under dess senare del. Inom sko
makare- och skrädderifacken har rådt jämn arbetstillgång. Från 1 
april infördes i det senare yrket ny prislista med 7 % förhöjning i 
arbetspriserna. Sömmerskorna ha likaledes haft godt om arbete, så 
a t t arbetskraften ej fullt räckt till, hvadan öfvertidsarbete före
kommit. 

Rörande arbetstillgången inom bageriyrket har från bageri-
arbetarnes platsbyrå lämnats följande uppgifter å antalet arbetslösa 
samt ti l l dem utanordnade understöd under kvartalet : 

Under april åt 4 arbetare 63 kr. 
» maj .»5 » 39 > 
» juni » 7 » 80 > 

Mästarne ha å sin sida anmält, at t arbetstillgången varit sämst 
under april, bättre under,maj och juni. 

Bokbindcriarbetarne rapportera försämrad arbetstillgång; typo
graferna däremot jämn under hela kvartalet. 

Vid sågverken inträder med sjöfartens öppnande en betydligt 
ökad efterfrågan å arbetskraft, orsakad dels af skeppningen, dels 
däraf, a t t arbetet under sommaren vanligen pågår med »dubbla 
skift», d. v. s. både dag och natt . Utom verkens fasta arbetare
stam, som har arbete året om, anställes därför under seglationstiden 
en betydande mängd s. k. »lösa arbetare», oftast hemmahörande i 
södra och mellersta Sveriges kargare bygder, dit de vanligen åter
vända på hösten. — Trävarukonjunkturerna äro emellertid f. n. i 
nedgående. 
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Vid trämasse-, karbid- och kloratfabrikerna har arbetstillgången 
vari t jämförelsevis god, dock ej fullt uppvägande tillbjuden ar
betskraft. 

Inom gjuteri- och mekaniska verkstadsindustrien har tillgången 
på arbete varit någorlunda god, dock något mindre än under samma 
tid 1903, antagligen till följd af de nedgående trävarukonjunkturerna. 
En af de mekaniska verkstäderna har under kvartalet haft få be
ställningar å nyt t gods, hvadan den hufvudsakligen utfört repara
tionsarbeten. 

Vid bryggerierna har arbetstillgången under kvartalet varit 
mindre god, vid karamellfabrikationen och glasbruket däremot god; 
likaså vid ångtegelbruket under maj och juni. 

O. F. H. 

Luleå. 

Den för orten vid vårens och sommarens början vanliga förbätt
ringen i arbetsförhållandena har gifvetvis lämnat ett större antal 
grofarbetare sysselsättning med lastnings- och lossningsarbete vid 
stadens hamn, hufvudsakligen vid Svartön. I och för stadens hamn
byggnad är arbetsstyrkan ökad. Tillgång på arbetssökande dock öf ver 
behofvet. Inom sågverks- och trävaruindustrien har ingen stegring i 
arbetstillgången inträdt, utan kan den betecknas såsom medelmåttig, 
ehuru Robertsviks trävarubolags såg (2 ramar) arbetar med dag- och 
nattskift. 

Vid malmlastningen å Svartön har efter sjöfartens början arbets
tillgången något ökats, men torde hädanefter, sedan aktiebolaget 
Gellivare Malmfält från Amerika införskrifvit tvenne ångkranar i 
och för lastning i vagnar af den under vintern upplagda malmen, 
komma att betydligt reduceras. 

Inom den mekaniska verkstads- och smidesindustrien har en, om 
ock obetydlig, ökning inträdt, vanlig för denna tid på året. Till
gång på arbetskraft emellertid öfver behofvet. 

I snickeri och möbeltillverkning har ingen ökning i arbetstill
gången inträdt. På stcnhuggcri- och grundläggningsarbeten obetydlig 
tillgång. I afseende på cementgjutning har ökning sedan den varma 
årstiden inträdt. Inom de handtverksmässigt bedrifna yrkena bageri, 
slakteri och skomakeri har arbetstillgången varit knapp, endast i 
skrädderiyrket har under våren ökning i arbetstillgången förefunnits. 
Arbetslönerna hafva icke undergått någon förändring. 

Någon byggnadsverksamhet inom staden är icke i gång, endast 
mindre reparationer och komplettering af för 5 ä 6 år sedan upp
förda trähus. 
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Vid fästningsbyggnaden i Boden har samma antal arbetare sys
selsatts vid bergsprängning och jordarbeten, men i och för husbygg
nader är arbetsstyrkan ökad med 175 man. E n mindre arbetstvist 
emellan vid fästningsbyggnaden anställda grofarbetare och arbets-
befälet har uppstått, men bilagts genom öfverenskommelse och utan 
af brott i arbetet. Arbetslönerna äro för murare och tunnelsprängare 
6 kr., för byggnadssnickare 4-50 ä 3-50. I öfrigt är inom Bodens 
samhälle arbetstillgången knapp. 

J. M. 

Malmberget. 
Under detta kvartal har arbetstillgången inom grufdriften i 

Malmberget och Koskulls kulle varit jämn såsom under föregående 
period. En del jordrynmingsarbeten a den senare orten hafva börjat 
för sommarsäsongen, hvarigenom flera arbetstillfällen erbjudits. 

Of ver flod på arbetskraft har förekommit till och med i större 
utsträckning än förra kvartalet. 

Några omfattande löneförhöjningar eller lönesänkningar hafva ej 
inträffat. 

Nämnvärdt öfvertidsarbete eller förkortning af arbetstiden har ej 
förekommit. 

Jämfördt med motsvarande tid i fjol, ställa sig förhållandena å 
arbetsmarknaden ungefär lika. 

Vid sågen i G-ellivare har tillgången a arbete varit god, med 
öfverflöd på arbetskraft. Förhållandena där liksom föregående år. 

Arbetet, som en tid legat i det närmaste nere vid bryggeriet i 
Gellivare, till följd af konkurs, har återupptagits i samma omfatt
ning som förut. 

Bageriarbetarne härstädes hafva träffat ny, för två år från den 
1 maj 1904 gällande öfverenskommelse om aflöningen efter samma 
prislista som förut, med undantag af att lärlingarne få 1 krona mera 
i veckolön och den, som verkställer degarbetet på morgnarna, därför 
erhåller särskild betalning, hvarjämte arbetstiden nedsatts till 60 
timmar per vecka och arbetarne bekomma ett särskildt omklädningsrum. 

C. T. 

Kiruna. 
Den i början af maj månad uppståndna konflikten mellan arbe

tare och arbetsgifvare inom Tuollavaara aktiebolags grufverksamhte 
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åsamkade 70 arbetare arbetsförlust, däraf 55 tillhörande Svenska 
grufarbetareförbundet, intill den 22 juni, då konflikten upphörde, 
hvarpå 57 arbetare återfingo arbete med samma dagspenning som 
de förr åtnjutit. Under konflikten erhöll hvar medlem, som ej 
hunnit skaffa sig annat arbete, af Svenska grufarbetareförbundets 
kassa från kr. 4.50 intill 14.00 per vecka, summans storlek beroende 
dels på den tidslängd arbetarne tillhört förbundet, dels på deras 
familjers storlek. På detta sätt utbetalades i understöd åt 28 arbe
tare sammanlagdt omkring 3,000 kronor. Emellertid fingo 27 af de 
arbetslöse under större delen af konfliktsperioden arbete på annat 
håll liksom ock ett femtiotal andra, som under en kortare tid för-
gäfves sökt arbete, i det att de allmänna arbetena för stadsplanens 
fullbordande denna sommar påskyndats, och hafva arbetarne därvid 
kunnat förtjäna intill 5.50 å 6.00 kr. per dag och stundom genom 
ackordsarbete ännu mera, dels har ock Luossavaara-Kirunavaara aktie
bolag utvidgat sin verksamhet, hvarigenom dess arbetarestam ökats 
från 850 i april till 1,080 i början af juli. Oaktadt dessa stora behof 
af arbetskraft har dock icke anställning kunnat beredas alla till
strömmande arbetssökande. 

En handelsförening har under kvartalet bildats i syfte bl. a. att 
hålla butikerna stängda efter kl. 8 på kvällarna, hvarigenom biträ
dena i regel fått arbetstiden förkortad. 

Inom öfriga yrkesgrenar hafva inga nämnvärda förändringar 
inträffat. 

Medlemsantalet i resp. här varande arbetareföreningar utgör: 

I Svenska grufarbetareförbundets afdelning 700 st. 
» » järn- och metallarbetareförbundets > 35 » 
t > träarbetareförbundets > 28 > 
» » bageriarbetareförbundets > 7 » 

K. T. 
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Arbetsförmedling under år 1904. 
Andra kvartalet. 

Med ledning af tabellerna å sid. 376—383 redogöres här för de 
hufvudsakliga resultaten af verksamheten under innevarande års andra 
kvartal vid vissa arbetsförmedlingsanstalter i de skandinaviska län
derna och Tyskland. Förutom de absoluta talen för frekvensen vid 
anstalterna meddelas — i de fall, då tillgängliga källor sådant 
medgifva — äfven uppgifter om proportionen mellan å ena sidan 
antalet lediga platser och å andra sidan antalet af dels arbets
sökande och dels tillsatta platser, enär däraf kunna dragas vissa 
slutsatser rörande arbetsmarknadens l&ge. 

Göteborg. 

Pä 100 lediga platser kommo sålunda: 

De redan under föregående kvartal jämförelsevis goda arbetskon-
junkturerna hafva under vårmånaderna, såsom naturligt är, än mer 
förbättrats och torde för andra kvartalet öfverhufvud böra betecknas 
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såsom synnerligen gynnsamma för arbetarne. På hVarje anmäld 
ledig plats belöpte sig nämligen endast 1 arbetssökande mot 1-7 
under första kvartalet; för motsvarande tid år 1903 var relations
talet 1-8. Under maj månad var efterfrågan efter arbetare störst 
och proportionen mellan antalet lediga platser och arbetssökande 
1: 0-9, d. v. s. att flere platser än arbetare voro lediganmälda. Under 
sådana förhållanden måste arbetsgifvarne hafva svårigheter att er
hålla tillräcklig och passande arbetskraft. Af 100 lediga platser 
blefvo också endast 61 tillsatta, mot 76 under förra kvartalet och 
90 under 1903 års vårkvartal. Förhållandena voro tämligen lik
artade å den manliga och kvinnliga afdelningen, ehuru naturligtvis 
såsom alltid de kvinnliga arbetssökande voro ännu fåtaligare än 
männen; däraf blef också följden, att ett anmärkningsvärdt ringa 
antal platser på den kvinnliga afdelningen tillsattes, nämligen i 
genomsnitt endast 45 af 100 lediga; på den manliga afdelningen 
däremot 79. 

Ett betydande antal män förskaffades anställning i jordbrukets 
tjänst; däremot togo endast ett fåtal kvinnor sådan plats, hvarvid 
dock må erinras, att åtskilliga af de såsom »tjänstefolk» rubricerade 
kvinnorna torde hafva anställts hos landtbrukare. Betecknande för 
förhållandena härutinnan är, att ingen kvinna anmält sig önska 
anställning inom jordbruket, ehuruväl ett fåtal, som införts såsom 
sökande arbete inom andra branscher, dock mottagit sådant arbete. 
Påpekas må vidare, att såsom vanligt hufvudparten af förmedlings
verksamheten för kvinnligt arbete fallit inom grupperna tjänstefolk 
och restaurantpersonal, där efterfrågan långt öfverstigit tillgången å 
arbetskraft. Beträffande det manliga arbetet kan slutligen framhål
las, hurusom visserligen efterfrågan å arbetare varit störst inom 
grofarbetarefacket och andra ej speciellt yrkesmässiga branscher, 
såsom t. ex. landttransportarbetet, men att äfven inom de olika 
grenarna af yrkesarbete en afsevärd förmedlingsverksamhet ägt rum. 
(Jfr härom s. 345—46.) 

Helsingborg. 
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Dessa siffror vittna om en lifaktighet å arbetsmarknaden, som, 
om ock ej fullt jämförlig med den under motsvarande tid år 1903 
rådande, då arbetena för utställningen pågingo, likväl var mycket 
betydligare än under innevarande års första kvartal. Särskildt inom 
byggnadsyrkena var arbetstillgången så riklig, att arbetare rekvi
rerades från anstalterna i Köpenhamn och. Kristiania. En högst 
väsentlig del af kontorets verksamhet är fortfarande förmedlingen 
för jordbruket, dit öfverskottet af icke fackbildade arbetare hänvisas. 
En stadig ti l lväxt förete likaledes siffrorna för det kvinnliga arbetet 
i jämförelse med såväl det föregående kvartalet som motsvarande tid 
år 1903. (Jfr härom s. 351—52.) 

Köpenhamn. 

Äfven Köpenhamnsanstalten utöfvade under detta kvartal en 
förhållandevis liflig anvisningsverksamhet för jordbrukets behof; 
därjämte utvisar särskildt byggnadsfacket höga siffror för de olika 
månaderna. I jämförelse med föregående kvartal var naturligtvis 
omsättningen inom alla branscher betydligt lifligare; uppmärksam
mas må dock, att under båda kvartalen totalsiffran för den manliga 
afdelningen något understigit motsvarande tal för år 1903. Om icke 
desto mindre verksamheten i sin helhet ej gåt t tillbaka, beror det 
på den ständigt ökade frekvensen inom den kvinnliga afdelningen, 
där gruppen kvinnligt tjänstefolk för hvarje kvartal blir allt mer 
betydande. 

Norska förmedlingsanstal ter . 
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På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Resultaten af detta kvartals verksamhet vid de olika norska 
anstalterna voro mycket gynnsammare än under det föregående. 
Antalet af lediga och tillsatta platser hade vid alla kontoren ökats, 
de arbetssökande däremot voro något mindre talrika, hvilket antyder 
en afgjord förbättring i de under förra kvartalet betänkliga arbets
förhållandena. Här såväl som öfverallt annorstädes var den kvinnliga 
arbetskraften mest eftersökt, dock ej inom yrkesarbetet utan nästan 
uteslutande i personlig tjänst. 

Kristiania.1 

1 Från och med början af år 1904 redovisas vid Kristianiakontoret ej blott antalet 
arbetssökande personer utan äfven antalet gjorda anmälningar , hvilka senare här 
ofvan meddelas. Så var äfven förhållandet beträffande föregående häfte, ss. 254—55, 
där dock de, i och för jämförelse, härom anförda uppgifterna för år 1903 ange arbets
sökande personer: dessa i kol. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 och 21 uppförda tal 1,202, 342, 
1,047, 297, 1,042, 346, 4,276 och 985 böra till följd häraf, för ernående af full jäm
förlighet, utbytas mot 1,214, 593, 1,093, 477, 1,092, 548, 5,017 och 1,618, hvilka siffror 
beteckna de resp. antalen af anmälningar fråji arbetssökande. Motsvarande rättelser 
böra naturligtvis vidtagas å ss. 247—48. (Jfr. >Meddel.> 1903, s. 49, noten.) 
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På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Den förbättring af arbetsmarknaden under andra kvartalet, som 
nyss konstaterades beträffande samtliga norska kontor, vid jämförelse 
med förhållandena under närmast föregående månader, gjorde sig 
minst märkbar beträffande Kristiania. Af de härofvan meddelade 
siffrorna framgår ock, att konjunkturerna beträffande det manliga 
arbetet under detta års vårmånader voro sämre än vid motsvarande 
tid föregående år, ehuruväl älven då en stark depression gjorde sig 
gällande. För det kvinnliga arbetet ställa sig siffrorna visserligen 
gynnsamt, men som dessa helt och hållet behärskas af de däri 
ingående talen för grofarbete, särskildt i personlig tjänst, så får man 
däraf ej draga några slutsatser om bättre förhållanden i fråga om 
det kvinnliga yrkesarbetet. 

Den i allmänhet rikliga tillgången på arbetssökande har natur
ligtvis haft till följd, att de allra flesta anmälda platser kunnat 
besättas. 

Tyskland. 
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På 100 lediga platser kommo sålunda: 

De absoluta talen här ofvan för innevarande år äro genomgående 
betydligt högre än för samma tid år 1903, hvilket väl delvis får 
tillskrifvas den omständigheten, att ett större antal anstalter numera 
lämna uppgifter, men i öfrigt vittnar om den ständigt tilltagande 
frekvensen vid de tyska anstalterna. Den under första kvartalet 
innevarande år för hvarje månad ökade efterfrågan på • arbetskraft 
blef under april än större och bibehöll sig under maj och juni på 
samma ståndpunkt. På hvarje ledig plats kom i genomsnitt 1-2 
manliga eller 0-8 kvinnliga arbetssökande; motsvarande tal för förra 
kvartalet voro resp. 1-7 och 0-7, för andra kvartalet år 1903 resp. 
1-6 och 0-8; konjunkturerna för kvinnliga arbetare voro sålunda 
ungefär lika vid de nämnda tidpunkterna, men för manliga arbetare 
betydligt bättre. Äfven från arbetsgifvaresynpunkt synes den offent
liga arbetsförmedlingen i Tyskland vara synnerligen fördelaktig, då 
ej färre än 81 af 100 lediga platser för män blifvit tillsatta, oaktadt 
som nämndt tillgången på arbetskraft ingalunda varit öfverflödande. 
A t t däremot endast 53 af 100 lediga platser 'för kvinnor kunnat 
besättas, kan ej förvåna vid betraktande af den bristande tillgången 
pä kvinnliga arbetssökande. Denna brist var fortfarande särskildt 
kännbar för jordbruket, i fråga om personlig tjänst, inom restau-
rantbranschen samt beklädnadsindustrien, under det a t t det öfriga 
yrkesarbetet i allmänhet hade någorlunda tillgång på kvinnlig 
arbetskraft. Ungefär likartade förhållanden rådde beträffande det 
manliga arbetet, i det a t t inom olika slag af grofarbete, särskildt 
för jordbruket, brist rådde på arbetskraft, medan industrien, handeln 
och samfärdseln i stort sedt kunde fylla sina under hela kvartalet 
stora behof af arbetskraft. 
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Verksamheten vid Göteborgs 
under andra kvar-

1 Jfr >Meddel.» 1903, s. 49, noten. 
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arbetsförmedlingsanstalt1 

talet år 1904. 



378 ARBETSFÖRMEDLING. 

Verksamheten vid Helsingborgs och Köpenhamns arbets-
förmedlingsanstalter 

under andra kvartalet år 1904. 
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Verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
i Norge 

under andra kvartalet år 1904. 



380 ARBETSFÖRMEDLING. 

Verksamheten vid Kristiania 
under andra kvar-

1 Jfr s. 373, noten. — 2 Beräknade siffror. 



ARBETSFÖRMEDLING. 381 

arbetsförmedlingsanstalt1 

talet år 1904. 



382 ARBETSFÖRMEDLING. 

Verksamheten vid offentliga arbets-
under andra kvar-

(Efter »Reichs-

1 De i talielleu meddelade uppgifterna omfatta de flesta mera betydande arbetsförmedlingsanstalter 
tioner af olika slag. 
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förmedlingsanstalter1 i Tyskland 
talet år 1904. 
arbeitsblatt.) 

i Tyskland — c:a 620 på. omkring 200 skilda platser — hvilka anordnats af kommuner eller organisa-
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Bostadspriser å olika orter i riket år 1904. 

I ett föregående häfte af dessa Meddelanden1 hafva offentlig
gjorts vissa uppgifter rörande prisen på bostadslägenheter och mål
tidsinackordering å olika orter i riket år 1903. Äfven under inne
varande år hafva dylika uppgifter insamlats med användande af i 
hufvudsak samma tillvägagångssätt, som vid förra årets undersök
ning tillämpades. Sålunda hafva för detta ändamål särskildt ut
arbetade formulär (Litt. H)2 blifvit antingen direkt från afdelningen 
eller ock genom Kollegii ombud — å platser där sådana finnas — 
utsända till ett större antal sjuk- och understödskassor samt fack
föreningar att af deras kassörer ifyllas med de uppgifter, dessa vid 
uppbördstillfällen eller eljes kunnat införskaffa rörande de priser, 
som af kassornas eller föreningarnas medlemmar erlagts i hyra för 
bostadslägenheter eller betalats för privat måltidsinackordering. 
Därjämte hafva ombuden å vissa orter genom egna direkta utfråg
ningar kompletterat och utvidgat det erhållna materialet. 

Då flertalet af understödskassornas medlemmar torde vara i 
ekonomiskt hänseende någorlunda väl situerade, och de till fack
föreningar anslutna arbetarne i allmänhet tillhöra bättre afiönade 
yrken, kan man förutsätta, att de på ofvanberörda sätt erhållna 
hyresuppgifterna företrädesvis skola afse tämligen goda lägenheter. 
Det är sålunda att förvänta, att hyrorna för desamma skola ställa 
sig i någon mån högre än medelhyrorna för alla bostadslägenheter 
af de olika kategorierna. Att så verkligen är förhållandet, fram
gick också beträffande Stockholm vid de jämförelser, som verkställdes 
mellan 1903 års uppgifter och resultaten af förut anställda, mera 
omfattande undersökningar.8 

För riktigheten af denna uppfattning lämnar den nu företagna 
undersökningen ett positivt bevis. Genom särskildt tillmötesgående 
af tobaksarbetarnes fackorganisation i Stockholm har nämligen er
hållits ett så betydande antal uppgifter rörande hyrorna för de af 
dess medlemmar bebodda lägenheter, att däraf kunnat beräknas 

1 »Meddel.» 1903, s. 193—200. 
2 I allt väsentligt lika med det formulär Litt. H. som användes vid insamling 

af 1903 års uppgifter och hvilket återgifvits i >Medde].» 1903, s. 16. 
3 »Meddel.» 1903, s. 192—93. 
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för detta yrkes vidkommande representativa medelpris, nämligen 
för 1 rum utan kök 162 kr., 1 rum och kök 246 kr. samt 2 rum 
och kök 379 kr., under det a t t motsvarande pris för samtliga nu un
dersökta lägenheter utgjorde resp. 173, 273 och 446 kr. Denna dif
ferens förklaras delvis däraf, a t t flertalet uppgifter rörande tobaks-
arbetarne afse Södermalm, där hyresbeloppen för samtliga undersökta 
lägenheter endast obetydligt öfverstiga de för det ifrågavarande 
yrket funna, men den i alla händelser kvarstående skillnaden — 
som klart framträder äfven vid specificering å olika stadsdelar — 
visar emellertid, a t t hufvudparten uppgifter, som ligga ti l l grund för 
tabellernas medeltal rörande Stockholm, härröra från personer, hvilka 
använda sig af något dyrbarare bostäder än dem tobaksarbetarne 
bebo. Det förevarande yrket, som til l stor del utöfvas af kvinnliga 
arbetare, tillhör som bekant ej de högre aflönade. 

I tabell A härnedan å sid. 390—91 har angifvits antalet af de 
inkomna och, efter vederbörlig granskning, bearbetade uppgifter, på 
grund af hvilka resp. medeltal beräknats. För flertalet orter är j 
det erhållna materialet obestridligen af den relativa omfattning, ! 
a t t de därpå baserade resultaten torde vara fullt allmängiltiga (med i 
nyss angifna begränsning i anledning däraf at t de allra sämsta lä
genheterna ej torde vara representerade). 

Däremot äro uppgifterna för vissa orter och bostadskategorier 
allt för fåtaliga för at t kunna gifva medeltal af mer än ungefärlig 
giltighet. Vid en jämförelse med de år 1903 erhållna siffrorna visa 
sig också en del variationer, som icke alltid torde bero på att mot
svarande prisförändringar verkligen ägt rum från det ena året t i l l 
det andra, utan som delvis måste tillskrifvas uppgifternas bristfäl
lighet, beroende på otillräckligt primärmaterial. I alla händelser 
synas dock de vid dessa undersökningar erhållna resultaten kunna 
på ett öfver hufvud tillfredsställande sätt tjäna t i l l ledning för ett 
omdöme om bostadsprisen å olika orter i riket. 

I vidstående texttabell hafva, för underlättande af jämförelser 
samt för vinnande af öfverblick öfver prisvariationerna inom olika 
trakter sammanställts medelprisen åren 1903 och 1904 for de ur arbe
taresynpunkt viktigaste bostadskategorierna, 1 rum utan kök, 1 rum 
och kök, 2 rum och kök, äfvensom för privat måltidsinackordering 
för arbetare, hvarvid de olika orterna grupperats efter höjden å 
medelpriset för 1 rum och kök år 1904. 

Texttabellen upptar äfven beräknade medelpris dels för de (35) 
orter, rörande hvilka uppgifter föreligga både år 1903 och 1904, 
samt dels för samtliga (resp. 40 och 43) orter, som under hvartdera 
året undersökts. Dylika medeltal äro naturligtvis alltid af ett myc-j 
ket relativt värde, särskildt när såsom här är fallet differenserna, 
mellan de särskilda ortsmedelprisen äro mycket stora. Vid enl 

27 



386 BOSTADSPRISER I OLIKA ORTER I RIKET ÅR 1904. 

Medelpris för vissa bostadskategorier samt å privat måltidsinackor
dering för arbetare åren 1903 och 1904. 

(Orterna grupperade efter medelpriset år 1904 för 1 rum och kök.) 
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jämförelse af här föreliggande ar t kunna de dock obestridligen er
bjuda ett betydande intresse såsom angifvande den riktning, åt 
hvilken utvecklingen synes tendera. Jämföras ur denna synpunkt 
de för de båda åren erhållna genomsnittliga hyresprisen, finner man 
för lägenheter om: 

Dessa genomsnittliga siffror för ett flertal (35) betydligare orter 
i riket ange en genomgående, om ock ej särdeles betydande, ökning 
i hyresprisen för år 1904 i jämförelse med år 1903. Med afseende å 
dessa och öfriga uppgifter må emellertid här framhållas, a t t primär
materialet insamlades under vårmånaderna resp. år och att till följd 
häraf de såsom 1903 års priser angifna afse det hyresår, som tog 
sin början den 1 okt. 1902, liksom 1904 års siffror beteckna prisför
hållandena från och med 1 okt. 1903. Den nyss konstaterade skill
naden mellan 1903 och 1904 års genomsnittstal innebär sålunda, a t t 
hyrespriserna något ökats från hyresåret 1902—03 til l hyresåret 
1903—04. 

I föregående häfte af dessa Meddelanden1 har lämnats en redo
görelse för vissa bostadsförhållanden åren 1902 och 1903 å 21 vik
tigare orter i riket (hvilka, med undantag af en, återfinnas bland de 
i denna uppsats behandlade platserna). Af denna redogörelse fram
gick, a t t byggnadsverksamheten i stort sedt, och särkildt beträffande 
smärre lägenheter, var i t i väsentlig mån lifligare under det senare 
året, 1903. Däraf torde blifva en följd, att hyresåret 1904—05, un
der hvilket verkningarna af denna ökade byggnadsverksamhet egent
ligen framträda, icke kommer at t uppvisa en fortgående stegring af 
hyrorna utan måhända ti l l och med någon återgång. 

Med hänsyn till den öfverensstämmelse, som föreligger mellan 
medeltalen för åren 1903 och 1904, och då dessa beräknats med led
ning af uppgifter för ett tämligen stort antal orter i olika delar af 
landet, kan man med ledning af dem fastslå, a t t de genomsnittliga 
hyresprisen i städer och stadsliknande samhällen i Sverige under 
de senaste åren uppgått till 

Såsom förut betonats och af tabellerna framgår, förekomma 
emellertid betydande differenser härutinnan mellan olika orter och 

1 >Meddel.> 1904, s. 141^150. 
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t rakter . Kla r t framträda de höga hyrorna i Stockholm med omgif-
ningar samt i Norrbottens industrisamhällen, bland hvilka Kiruna 
åtnjuter den tvifvelaktiga förmånen at t öfverträffa själfva Stock
holm och därmed alla andra platser i riket. I allmänhet synas 
hyresbeloppen höjas i samma mån man kommer norrut, hvarjämte 
naturl igtvis äfven förmärkes en viss stegring i större städer, såsom 
t. ex. Norrköping och Göteborg. Låga hyror förekomma däremot 
såsom regel i södra och sydöstra Sverige samt i öfrigt här och hvar 
på smärre platser; anmärkningsvärdt är a t t äfven de större skånska 
städerna genomgående hafva ganska billiga hyrespriser. De lägsta 
beloppen uppvisa bland samtliga undersökta platser Motala och 
Domnarfvet samt några småländska städer. 

Beträffande de särskilda hyresuppgifternas fördelning under 
olika priskategorier hänvisas t i l l tab. B (s. 392—94). Af denna fram
går, a t t om ock afsevärda prisvariationer förekomma på vissa plat
ser, de extrema fallen dock ej öfvat något störande inflytande på 
medeltalen, hvilka därför kunna sägas tämligen noga motsvara de 
på platsen vanliga hyresprisen. . 

De i tabell B äfvensom i texttabellen här ofvan anförda medel
prisen å privat måltidsinackordering för arbetare äro baserade på ett 
för de flesta platserna tämligen begränsadt primärmaterial. Vid en 
jämförelse mellan de för 1903 och 1904 erhållna resultaten fram
träda här äfven i vissa fall betydligt större olikheter än beträffande 
hyresprisen under samma tid. Icke desto mindre kunna vissa grun
dade slutsatser otvifvelaktigt dragas om lefnadskostnaderna på olika 
orter i riket. Först må då konstateras det naturliga sambandet 
mellan hyres- och inackorderingsprisen, i det a t t dessa i allmänhet 
synas nära följa hvarandra. Så återfinner man de högsta prislägena 
för inackordering i de norrbottniska industricentra samt i Stockholm 
med omgifningar, liksom de öfver hufvud lägsta företrädesvis anträffas 
i södra Sverige. Men å andra sidan visa sig också bestämda skilj
aktigheter. Den stegring, som i de större städerna förmärktes i fråga 
om hyresprisen, framträder på långt när ej så skarpt beträffande in
ackorderingsprisen. Så t. ex. äro dessa sistnämnda jämförelsevis 
billiga i Norrköping, Malmö och Göteborg, där hyrorna dock äro 
ganska betydliga. Karakteris t iskt är också, a t t de hastigt växande 
och jämförelsevis betydliga städerna Örebro, Lund och Helsingborg 
rent af bland här afhandlade platser uppvisa de allra lägsta in
ackorderingsprisen (näst Venersborg). A andra sidan synas många 
smärre platser med låga hyror ställa sig ganska dyra i fråga om 
måltidsinackordering. När man närmare granskar de lokala förhål
landena på resp. platser, ligger den slutsatsen nära, a t t de direkta 
lefnadsomkostnaderna icke behöfva blifva drygare i en större stad, 
om denna blott disponerar en rik omnejd, som kan fullt utnyttjas 
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medelst goda kommunikationer. Dessa båda faktorer äro däremot 
ej allena bestämmande i fråga om de för hyresprisen afgörande 
byggnadskostnaderna, utan därvid tillkomma tydligen äfven andra 
viktiga omständigheter. 

De i tabellerna meddelade prisen å privat måltidsinackordering 
afse tre måltider, frukost, middag och kväll. Uppgifter hafva äfven 
insamlats rörande motsvarande kostnad för endast middag eller 
frukost och middag. Endast för Göteborg föreligger emellertid så
dant uppgiftsmaterial i tillräcklig myckenhet för att lämna tillför
litliga medeltal. Dessa utgjorde för middag kr. 3-54 per vecka, för 
frukost och middag kr. 5-48 samt för frukost, middag och kväll 
kr. 6-79.1 

Med afseende å tabellernas prisuppgifter om måltidsinackorde
ring må slutligen än en gång erinras, att det föreliggande upp
giftsmaterialet för de flesta orter varit så begränsadt, att de erhållna 
medeltalen ej få betraktas såsom på siffran korrekta. Vissa all
männa slutsatser torde emellertid däraf kunna dragas, liksom ock 
det för samtliga orterna funna genomsnittstalet för måltidsinackor
dering per vecka, c:a 8 kr., får anses vara i viss mån represen
tativt för de normala lefnadskostnaderna i svenska städer och större 
orter. I förbigående kan ju äfven påpekas den öfverensstämmelse, 
som föreligger mellan de genomsnittliga hyres- och inackorderings
prisen (å 35 platser), i det att de förra, såsom ofvan synes, från år 
1903 till 1904 ökats med c:a 2 % och de senare med 3·2 %. 

1 För jämförelses skull må här anföras uppgifter om de beräknade medelprisen 
för samtliga måltider (dryckesvaror oberäknade), som under redogörelseåret l/i« 1902— 
Vio 1903 serverats å Aktiebolaget Göteborgssystemets lokaler i Göteborg, nämligen för 
middag 4'16 per vecka, för frukost och middag 700, för frukost, middag och kväll 
]1'20. Härvid må emellertid ihågkommas, att dessa veckopriser torde framgått genom 
direkt mångfaldigande af prisen per dag. De i texten meddelade prisuppgifterna för den 
privata inackorderingen afse däremot stadigvarande måltidsgäster, hvilka gifvetvis er
hålla något billigare priser än de, som torde beviljas tillfälliga gäster. 
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Bostadspriser å olika 

Tab. A. Hyresbelopp i medeltal för olika bostadskategorier 

1 k = understödskassor, o = Kommorskollcgii ombud å orten. 
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orter i riket år 1904. 
samt priset å privat måltidsinackordering för arbetare. 

1 »Grängesbergs gemensamma förvaltning» tillhandahåller åt sina arbetare ett stort antal lägenheter till 
mycket billiga priser. . . 

2 Korsnäs sågverksaktiebolag tillhandahåller vid Bomhus åt sina .arbetare ett stort antal lägenheter, i regel 
bestående af 1 rum och kök; för hvnrje sådan lägenhet erläggas 100 kr. i årlig hyra. 

3 Luossavnara-Kirunavaara aktiebolag tillhandahåller åt sina arbetare lägenheter om 1 rum a W—(£ kr. per är 
samt 1 rum och kök i 144 kr. per år; större lägenheter ingå bland löneförmånerna för vissa hos bol. anställda personer. 
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Bostadspriser å olika 
Tab. B. Antal uppgifna bostads-

E t t rum. 
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orter i riket år 1904. (Forts.) 
lägenheter fördelade efter årshyra. 

E t t rum och kök. 
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Bostadspriser å olika orter i riket år 1904. (Forts.) 
Tab. B. Antal uppgifna bos tads lägenhe te r fördelade efter å rshyra . (Forts.) 

T v å r u m o c h kök. 



Lifsmedelspriser å olika orter i riket under 
år 1904. 

Andra kvartalet. 

Anm. Med afseende å den mindre tillförlitligheten af upp
gifterna å brödprisen gäller fortfarande, hvad därom anförts i dessa 
»Meddelanden» 1904, sid. 267. 

Parentes kring en medelprissiffra betecknar, att densamma är 
beräknad på grund af ett fåtal uppgifter eller af annan orsak anses 
mindre tillförlitlig. 

Priset på ved är beräknadt för s. k. storfamn (2·5 x 1·6 x 0·89 
meter = 3-5 6 kubikmeter). 

I öfrigt hänvisas till anmärkningarna å de särskilda uppslagen. 



396 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. De höga potatisprisen för Stockholm förklaras däraf, att flertalet prisuppgifter 
emot endast varit 550 ä 4 kr. pr hl. 



under andra kvartalet år 1904. 397 
och medelpris. 

af se svensk potatis, för hvilken betalats ända till 8 kr. pr hl.; priBct å tysk potatis har där-



398 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under andra kvartalet år 1904. (Forts.) 399 
och medelpris. 



400 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under andra kvartalet år 1904. (Forts.) 401 
och medelpris. 



402 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Kalmar: Färsk sill försäljes p r v a l till 125 ä 100 öre: priset på gädda har varit 
köp af 5 liter eller därunder kostat 6 öre pr liter under april—maj och 7 öre pr liter under 
pr kg. — Malmö: Färsk potatis har under juni saluförts till pris af 9 ä 8 kr. pr hl. Färsk 



under andra kvartalet år 1904. (Forts.) 403 
och medelpris. 

c:a 75 öre, pä, aborre c:a 40 öre och på mört c:a 25 öre pr kg. — Karlskrona: Potatis härvid 
juni. Priset å kabeljo afser B. k. blekingsk kabeljo; för annan kabeljo har betalats 50 ä 60 öre 
sill försäljes pr tjog till 50 a 25 öre; strömming förekommer ej. 



404 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Helsingborg: Färsk sill försäljcs pr v a l till 300 ä 200 öre; likaså färsk ström-
Göteborg: Potatis försäljes i allmänhet å torgen i 5- och 10-litermätt och betingar dä ett pris 
ofvan upptagna hafva kostat pr kg.: gädda 75 ä 125, aborre 70 ä 80, hällcflundra 95 ä 110, 



under andra kvartalet år 1904. (Forts.) 405 
och medelpris. 

ming till pris af 125 ä 50 öre. — Halmstad: Färsk sill försäljes pr tjog till 75 i 40 öre. — 
af 25 ä 30 öre för 5 liter och 55 ii 70 öre för 10 liter. De viktigaste fisksorterna utom här 
kolja 27 k 35, torsk 35 ä 38 och hvitling 32 ii 38 öre. 



406 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under andra kvartalet år 1904. (Forts.) 
och medelpris. 

407 



408 Lifsmedelspris å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Falun: Priset på ost afser hel fet vara. Priset på gädda har varit 75 öre pr 
juni). Prisuppgifterna för koks afse s. k.»engelsk koks>. — Domnarfvet: Priset på ost afser 
juni). Prisuppgifterna för koks afse förmodligen s. k. »engelsk koks». 



under andra kvartalet år 1904. (Forts.) 
och medelpris. 

409 

kg. och på abborre 70 a 75 öre (under maj), på gös 130 ä 125 öre och på sii: 100 öre (under 
hel fet vara. För gädda har betalats 75 öre pr kg. (under maj) och for aborre 60 öre (under 



410 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Gefle: Färsk strömming har saluförts till ett pris af 150 ä 35 öre pr val. — 
gädda till pris af 75 ä 65 öre, aborre och braxen till 50 öre och sik till 65 a 50 öre pr kg. 
undantränga skogsveden, har varit 11- 34 kr. pr famn. 
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Sundsvall (staden): Följande billiga fisksorter hafva utom de i tabellen upptagna torgförts: 
Priset på s. k. plankved (affall från sågverken), som med sjöfartens öppnande i maj började 



412 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Luleå: Priset på gädda har varit 50 a, 80 öre pr kg., på aborre 35 öre (under 
85 öre, på storsik 50 ä 70 och på torsk 40 å 50 öre pr kg. 
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juni) och på sik 60 ii 30 öre (allt efter storleken). — Boden: Priset på gädda har varit 50 k 
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Högsta, lägsta 



under andra kvartalet år 1904. 
och medelpris. 

415 



Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1904. 

Andra kvartalet. 
Af de i näst föregående öfversikt upptagna, under första kvar

talet innevarande år påbörjade 31 arbetsinställelserna kvarstodo vid 
andra kvartalets ingång 6 såsom olösta, nämligen n:r 12, inom 
skrädderiarbetarefacket i Malmö, n:r 14, inom bageriarbetarefaeket i 
Strömstad, n:r 21, inom den kemisk-tekniska industrien i Stockholm, 
n.-r 24, inom skoarbetarefacket därstädes, n.-r 25, inom järnvägsbygg-
nadsarbetarefacket i Dalarne, och n:r 31, inom grofarbetarefacket i 
Eslöf. När n:r 21 och 24 afslutades, finnes redan i ofvanberörda 
öfversikt angifvet. Af de öfriga är, så vidt kändt, endast n:r 14 
fullständigt löst, i det a t t blockadtillståndet numera upphäfts. 

Af de under n:r 32 och 33 i efterföljande öfversikt under första 
kvartalet inträffade bägge konflikterna, den ena inom kakelugns-
makeriarbetarefacket i Lidköping, den andra inom stenhuggeri-
arbetarefacket i Kalmar län, var en ti l l sin karaktär lockout, den 
andra af blandad natur. Konflikterna, af hvilka den ena varade 
57, den andra 100 dagar, omfattade sammanlagdt 2 arbetsgifvare 
och 53 arbetare, samtliga organiserade. Striden, som i bägge fallen 
gällde löneförhöjning, slutade i det förra fallet med arbetarnes 
seger, i det senare med kompromiss. 

Af under 1904 års andra kvartal påbörjade arbetsinställelser 
redovisas här nedan 73, rörande hvilka uppgifter föreligga från 
bägge parterna eller endera af dem. Dessa konflikter, af hvilka 29 
börjat i april, 31 i maj och 13 i juni, hafva direkt berört inalles 272 
arbetsgifvare (uppgifter saknas i 2 fall) och 4,334 (4,360) arbetare 
samt dessutom, såvidt kändt, indirekt 505 arbetare; antalet genom 
de afslutade konflikterna förlorade arbetsdagar kan beräknas uppgå 
till i rundt tal 47,000, däraf omkring 2,400 för af konflikterna in
direkt berörda arbetare. (Under andra kvartalet förlidet år påbör
jades 60 arbetsinställelser — 19 i april, 28 i maj och 13 i juni 
månad — hvilka direkt berörde 276 arbetsgifvare och 6,524 arbe
tare.) 
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Varaktigheten af de under 1904 års andra kvartal inträffade 
arbetsinställelserna är känd för 63; beträffande de 10 öfriga kan något 
bestämdt slutdatum icke fastställas. De i dé flesta af dessa senare 
konflikter invecklade arbetarne hafva helt eller delvis ersatts med 
annan arbetskraft. Den närmare fördelningen efter varaktighet ter 
sig sålunda: 

Arbetsinställelser med en varaktighet af: 

Af de 10 sistnämnda hafva, såvidt bekant, 6 pågått i öfver eller 
omkring 150 och 2 i omkr. 120 dagar. 

Till sin karaktär äro 57 strejker, 6 lockouter och 10 af blandad, 
obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

De fack, som under kvartalet berörts af de flesta konflikterna 
(7), äro träarbetare- och grofarbetarefacken; i dessa hafva 94 arbets-
gifvare och 658 arbetare, resp. 7 arbetsgifvare och 350 arbetare varit 
direkt innvecklade. På sågverksarbetarefacket komma 6 konflikter, 
af hvilka direkt berörts 10 arbetsgifvare och 779 arbetare, på skräd-
deriarbetarefacket likaledes 6, direkt berörande 19 arbetsgifvare och 
188 arbetare, och inom hvartdera af stenhuggeriarbetare-, garfvevi-
arbetare- och kakelugnsmakarefacken hafva 4 konflikter inträffat. 

Samtliga under andra kvartalet inträffade arbetsinställelser 
hafva haft lokal karaktär, med undantag af den stora konflikten 
inom stenhuggeriarbetarefacket i Bohuslän. De fördela sig på föl
jande sätt inom de olika delarna af landet: 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är kändt i samtliga fall 
utom 2 och uppgår till 272. Hela antalet direkt berörda arbetare 
utgör 4,334 (4,360), och af dessa kommer det högsta antalet, eller 
c:a 1,200 (27-7 %), på stenhuggeriarbetarefacket, det näst högsta, eller 
779 (18 %), på sågverksarbetarefacket. 

1 Angående de olika landsdelarnas omfattning se »Meddel.> 1903, s. 72, noten. 
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Antalet strejkande är kändt i samtliga fall utom 3 och utgör 
sammanlagdt 2,952 (2,925); i de 6 lockouterna voro 1,128 och i de 
10 arbetsinställelserna af blandad, obestämbar eller ej uppgifven 
karak tä r 254 arbetare direkt invecklade. 

Som redan angifvits, har totalsumman af under kvartalet för
lorade arbetsdagar aproximativt beräknats till omkring 47,000 (hvar-
af omkring 2,400 för af konflikterna indirekt berörda arbetare). 
Främst står sågverksarbetarefacket med omkring 18,800 förlorade 
arbetsdagar. Härefter följa stenhuggeriarbetarefacket med omkring 
9,000 samt vidare textilarbetarefacket med omkring 4,800 och res-
effektarbetarefacket med omkring 3,200 förlorade arbetsdagar. (Vid 
beräkningen af antalet förlorade arbetsdagar hafva endast de kon
flikter medtagits, som under kvartalet vunnit sin afslutning. Rö
rande den stora byggnadsarbetarekonflikten i Stockholm föreligga 
endast ofullständiga uppgifter, hvarför densamma uteslutits vid 
ifrågavarande beräkning.) 

I de flesta eller 33 fall hafva arbetsgifvarne icke varit organi
serade, i 16 fall hafva de til lhört organisationen inom sitt fack, och 
i 24 fall saknas uppgifter uti ifrågavarande hänseende. 

Arbetarne hafva i 33 fall samtliga tillhört facklig organisation, 
i 21 fall delvis och i 14 fall alla varit oorganiserade. I 5 fall sak
nas uppgift i detta hänseende. 

Konflikternas hufvudorsaker kunna fördelas i följande grupper: 

1 de arbetsinställelser, som föranleddes af personfrågor, fordrade 
arbetarne i 1 fall afskedandet af en kamrat och i 2 fall afskedandet 
af en förman. I 15 fall har arbetarnes hufvudfordran uppgifvits 
vara kombinerad med andra mindre viktiga yrkanden. 

Beträffande resultatet må anföras, a t t af de 73 konflikterna 32 
åtgjorts genom kompromiss, af hvilka 15 kunna anses hafva utfallit 
i hufvndsak enligt arbetarnes fordringar, 3 enligt arbetsgifvarens 
och 14 lösts efter ungefär lika stora eftergifter å ömse sidor. Af 
öfriga 41 konflikter hafva 14 ledt till arbetets återupptagande på de 
af arbetsgifvaren uppställda villkoren, i 3 fall hufvudsakligen med 
nya arbetare, i 7 fall med den förutvarande arbetsstyrkan och i 4 
fall med en del af de förutvarande arbetarne och en del nya. 20 
konflikter hafva bilagts i enlighet med arbetarnes fordringar. Be
träffande 1 saknas uppgift om resultatet. 

Vid en sammanställning af de föreliggande konflikternas orsaker 
och resultat visar det sig bland annat, a t t af de 45 konflikter, som 
föranledts af fråga om löneförhöjning och angående hvilka fullstän-
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diga uppgifter beträffande resultatet föreligga, 8 bilagts i enlighet 
med arbetsgifvårens fordringar, 12 i enlighet med arbetarnes och 
25 efter ömsesidiga eftergifter. 

För öfrigt kan anmärkas, att enligt de föreliggande uppgif
terna, hvilka i 7 fall äro ofullständiga eller hvarandra motsägande 
på denna punkt, 51 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar 
parterna emellan, under det att i 15 fall några dylika icke egde rum. 

Aftals- och kontraktsbrott medgifves, äfven af vederbörande 
part, halva genom arbetsinställelsen förekommit i 1 fall. I 1 fall 
beskylla parterna ömsesidigt hvarandra härför, och i 4 framkastar 
.den ena parten beskyllning i detta hänseende mot den andra, hvil-
ken i sin ordning tillbakavisar den. I 40 fall uppgifves samstäm
migt intet aftals- eller kontraktsbrott hafva förekommit, och rö
rande 27 arbetsinställelser äro uppgifterna mer eller mindre brist
fälliga. 

I 48 af de 73 här omnämnda arbetsinställelserna ersattes icke 
de genom konflikten arbetslösa arbetarne med ny arbetskraft, i 13 
fall antogs en del nya arbetare, och i 4 fall fylldes ledigheterna 
fullständigt. Beträffande 8 fall föreligga i detta hänseende icke 
tillfredsställande uppgifter. Efter konfliktens slut återgingo alla de 
förutvarande arbetarne i arbetet i 47 fall, en del i 11 fall; i 2 fall 
återvände inga, och rörande 13 arbetsinställelser äro uppgifterna 
ofullständiga. 

Rörande här föreliggande 73 konflikter hafva svar ingått från 
bägge parterna i 48 fall, endast från arbetsgifvare i 10 fall och en
dast från arbetare i 15 fall. 

Följande konflikter hafva dessutom kommit till afdelningens 
kännedom, ehuru uppgifter från vederbörande parter ännu icke 
ingått: 

konflikt inom grofarbetarefacket i Kiruna; (se härom ombudets 
redogörelse å sid. 369); 

konflikt inom träarbetarefacket i Kjeflinge; 
konflikt inom transportarbetarefacket i Varberg; 
konflikt inom måleriarbetarefacket i Vänersborg; (se ombudets 

notis å sid. 359); 
konflikt vid salt- och sodafabrik i Göteborg; (se ombudets notis 

å sid. 357). 
Därest de nödiga uppgifterna ingått, komma dessa konflikter 

att redovisas i nästföljande häfte. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. 

* Då erforderliga uppgifter från vederbörande parter rörande konflikterna n:r 32 och 33 icke iugiugo 
iirbetsinställelser. hafva de måst inforas i förevarande öfversikt. 
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i Sverige, påbörjade under år 1904. 
kvartalet . 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
a. = arbetare. 

i sä god tid, att desamma kunde medtagas i den i föregående häfte publicerade redogörelsen för första kvartalets 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1904. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
a. = arbetare. 



424 ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE ÅR 1904. 

Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1904. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
a. = arbetare. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1904. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
a. = arbetare. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1904. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
a. = arbetare. 
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Öfversikt 
öfver de registrerade sjukkassornas verksamhet i Sverige år 1901. 
(Efter den inom kort utkommande officiella redogörelsen för de registrerade sjuk

kassornas verksamhet år 1901.) 

Vid 1901 års slut voro 1,618 registrerade sjukkassor i verksamhet,1 

däraf 797 i städerna ocli de öfriga 821 i landsorten.2 Under året 
hade 7 kassor upphört med sin verksamhet, hvaremot 149 kassor 
tillkommit. Af de nytillkomna sjukkassorna voro 136 sjuk- och be-
grafningskassor, de öfriga 13 enbart sjukkassor; inalles 78 af dessa 
kassor, nämligen 72 sjuk- och begrafningskassor och 6 enbart sjuk
kassor, voro stadskassor, de öfriga, d. v. s. 64 sjuk- och begrafnings
kassor samt 7 enbart sjukkassor, tillhörde landsorten. 

Antalet medlemmar i samtliga kassor vid årets slut uppgick till 
293,260, däraf 69,199, d. v. s. 23-6 % eller mer, än en femtedel kvin
nor (oafsedt medlemmarne i ett mindre antal kassor, hvilkas med
lemsantal ej uppgifvits). 

Vid jämförelse med närmast föregående år visar år 1901 en 
ökning i antalet medlemmar i registrerade sjukkassor af 57,442; denna 
ökning fördelar sig på städernas och landsortens kassor på föl
jande sätt:3 

I städerna. Å landsbygden. I hela riket. 
Antalet medlemmar vid årets början 139,759 (720 st.) 96,764 (754 st.) 264,539 (1,476 st.) 

> » siat . 151,535 (795 >) 108,230 (821 . ) 293,260(1,618») 
Ökning i medlemsantal 11,776 11,466 28,721 

• » > i proc. . . . 8-4 11-8 109 

Det genomsnittliga antalet medlemmar pr kassa utgjorde följakt
ligen vid årets slut 181; för städernas kassor är emellertid detta medel
tal något högre, nämligen 191, för landsortens kassor däremot lägre 
eller ej mer än 132. De särskilda kassorna förete dock i detta hän
seende stora olikheter. 

' En i den officiella redogörelsen upptagen registrerad begrafningskassa är här 
utesluten. 

2 Till stadskassor, resp. landsortskassor, hafva sådana räknats, hvilka registrerats 
hos magistrat, resp. Konungens Befallningshafvande. 

3 Här afses den verkliga ökningen, hvilken icke obetydligt skiljer sig från ök
ningen i förhållande till medlemsantalet inom de registrerade sjukkassor, söm äro upp
tagna i publikationen »Registrerade sjukkassors verksamhet år 1900» af den anledning. 
att i densamma dels åtskilliga vid 1900 års slut i verksamhet varande registrerade 
sjukkassor ej finnas upptagna, dels å andra sidan ett antal kassor förekomma, hvilka 
blifvit registrerade först under år 1901. 

4 De tvenne i noten å nästföljande sida omnämnda kassor äro medräknade endast 
i de siftror som afse hela riket. 
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De registrerade sjukkassornas utbredning och anslutningen t i l l de
samma inom olika delar af riket framgå af i nedanstående tabell 
meddelade, för 1901 års slut gällande siffror. 

Antal registrerade sjukkassor och medlemmar i städerna och å lands
bygden inom de olika länen vid 1901 års slut.1 

1 I tabellen äro tvenne kassor icke medräknade, nämligen Nykterhetsvännernas 
allmänna sjukkassa, registrerad hos magistraten i Eskilstuna, och Nykterhetsfolkets 
sjukkassa, registrerad hos magistraten i Oskarshamn, detta af den anledning, att deras 
verksamhetsområden omfatta större delen af hela riket på samma gång som deras med
lemsantal äro exceptionellt stora, nämligen i den förra 17,951, och i den senare 15,544. 
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Antalet medlemmar i de registrerade sjukkassorna utgjorde vid 
årets slut 5-7 % af hela rikets folkmängd samt 16"5 % af städernas 
och 2-7 % af landsbygdens hela invånareantal. 

E t t stort antal sjukkassor ägde endast manliga medlemmar, under 
det att sjukkassor med uteslutande kvinnliga medlemmar voro mycket 
fåtaliga. Inom flertalet af de registrerade sjukkassorna voro emellertid 
båda könen representerade. En närmare redogörelse i detta hänseende 
lämnar följande tablå:1 

Fördelningen af samtliga kassor på sjuk- och begrafningskassor 
å ena sidan samt uteslutande sjukkassor å andra sidan gestaltade sig 
på följande sätt: 

Under år 1901 inträffade bland de registrerade sjukkassornas med
lemmar 83,026 till understöd berättigade sjukdomsfall, af hvilka 54,195 
kommo på städernas och 28,831 på landsortens kassor. Bland de 
förstnämnda drabbade 41,270 manliga medlemmar och 12,925 de 
kvinnliga; motsvarande siffror för landsbygdens kassor voro resp. 
24,823 och 4,008. 

Kontant sjukhjälp utbetalades af samtliga kassor för saminan-
lagdt 1,695,907 sjukdagar, nämligen af städernas kassor för 1,165,226 
dagar, hvaraf 850,787 till manliga och 305,439 till kvinnliga med
lemmar, af landsbygdens kassor för 539,681 dagar, af hvilka 438,314 
kommo pä männen och 92,367 på kvinnorna. 

Med bortseende från de sjukkassor, hvilka lämnat ofullständiga 
eller med de öfriga icke jämförliga uppgifter, erhållas följande rela
tiva medeltal, utvisande de i uppgifterna redovisade sjukdomsfallens 
frekvens och raraktighct. 

1 Ur tablån uteslutna äro 20 kassor, hvilka icke lämnat uppgifter angående an
talet medlemmar. 
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Samtliga registrerade sjukkassors in konster och utgifter under 
året voro följande: 

Kassornas sammanlagda vinst under året utgjorde 494,177 kr. 59 öre. 
Mot slutsummorna i ofvanstående inkomst- och utgiftskonto svara 

pr medlem en totalinkomst af 11 kr. 45 öre, sammanlagda utgifter 
till belopp af 9 kr. 72 öre och följaktligen en vinst af 1 kr. 73 öre. 
Hvarje medlem erlade i genomsnitt i regelbunden årsafgift G kr. 
98 öre, i utdebiterade bidrag 1 kr. 88 öre; af utgifterna belöpte sig 
pa hvarje enskild medlems andel den kontanta sjnkhjälpen till 7 kr. 
6 öre och förvaltningskostnaderna till 93 öre. 

De af gifter, som af medlemmarne erläggas till resp. kassor — med 
frånseende af inträdesafgifter och böter, hvilka äro af underordnad 
betydelse — betalas dels i form af regelbundna årsafgifter, dels på 
grund af särskild, af omständigheterna påkallad utdebitering. 

Under år 1901 hafva inom 923 kassor medlemsavgifterna upp
tagits uteslut ande i form af regelbundna årsafgifter till ett samman-
lagdt belopp af 1,225,380 kr. 11 öre, inom 503 kassor hafva jämte 
regelbundna årsafgifter, hvilkas sammanlagda belopp uppgått till 
767,600 kr. 83 öre, jämväl uttaxerade bidrag om sammanlagdt 356,744 
kr. 52 iire blifvit uj)ptagna, inom 163 kassor hafva endast bidrag på 
grund af uttaxering förekommit t i l l ett belopp af sammanlagdt 180,013 
kr. 91 öre. Et t fåtal kassor — 8 stycken — hafva hvarken upp
tagit regelbundna årsafgifter eller utdebiterade bidrag. 



DE REGISTRERADE SJUKKASSORNAS VERKSAMHET ÅR 1 9 0 1 . 4 3 5 

Beloppen af de bidrag af nyssnämnda olika slag, som af med-
lemmarne blifvit erlagda, te sig af denna anledning olika, alltefter
som respektive kassor tillhört den ena eller andra af förutnämnda 
grupper. 

En närmare undersökning i detta hänseende ger sålunda vid 
handen följande resultat1 beträffande medelbeloppen pr medlem af 
erlagda årsafgifter och utdebiterade bidrag inom de tre förutnämnda, 
här ifrågakommande grupperna, särskildt för å ena sidan dels sjuk-
och begrafningskassor och dels enbart sjukkassor samt å andra sidan 
stadskassor och landsortskassor. 

Regelbundna årsafgiftens storlek 
i genomsnitt pr medlem inom kassor, som 

endast upptagit dylika af gifter. 

Regelbundna årsafgiftens samt de uttaxerade bidragens 
storlek i genomsnitt pr medlem inom kassor, som upptagit 

afgifter af båda slagen. 

Uttaxerade bidragens storlek 
i genomsnitt pr medlem inom kassor, som upp

tagit endast dylika afgifter. 

Det kontanta understödsbeloppet i medeltal har utgjort pr sjuk
domsfall 24 kr. 15 öre, pr sjuMay 1 kr. 1!) öre samt, såsom ofvari 
nämnts, pr del ii (/are 7 kr. 6 öre. 

För närmare belysning af de olikheter, som i detta hänseende 
föi-efunnits inom dels stads- och landsortskassor, dels sjuk- och begraf-

1 I de öfversikter, som lämnas här och i det följande, har »ilifvit bortsedt från 
ett anta] kassor, hvilkns uppgifter varit ofullständiga eller med de öfriga ej jäm
förliga. 
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ningskassor och enbart sjukkassor, hänvisas till följande tvenne 
öfversikter: 

Kontanta sjukhjälpens storlek i genomsnitt 
pr sjukdomsfall. 

Kontanta sjukhjälpens storlek i genomsnitt 
pr sjukdag. 

Kontanta sjukhjälpens storlek i genomsnitt 
pr medlem. 

Af samtliga under året i verksamhet varande sjuk- och begrav
nings kassor har beyrafningshjulp till olika belopp utbetalts af 535 
bland städernas kassor med sammanlagdt 297,519 kr. 31 öre samt af 
391 bland kassorna å landsbygden med ett sammanlagdt belopp upp
gående till 52,449 kr. 78 öre. I åtskilliga fall har begrafningshjälp 
äfven lämnats vid medlems makes eller makas död; de härför utbe
talda beloppen ingå i de förutnämnda. 

Den genomsnittliga andelen pr medlem inom ifrågakommande 
sjuk- och begrafningskassor af de i begrafningshjälp samfäldt utbe
talda medel utgjorde för städernas kassor 1 kr. 90 öre, för lands
bygdens 77 öre och tor kassorna i hela riket 1 kr. 56 öre. 

Endast ett fåtal af de registrerade sjuk- och begrafningskassorna 
hafva lämnat bidrag till medicin och läkarevård o. d. Inom 235 bland 
städernas och 150 af landsortens kassor har detta likväl ägt rum, och 
de utbetalda beloppen hafva uppgått till resp. 54,972 kr. 25 öre och 
34,472 kr. 73 öre. Dessa belopp motsvara en genomsnittlig utgift pr 
medlem inom ifrågavarande kassor af resp. 1 kr. 9 öre och 1 kr. 47 öre. 

I åtskilliga fall hafva kostnaderna för läharcrurd och medicin 
o. d. åt sjukkassemedlemmarne bestridts af utomstående, vanligen en 
arbetsgifvare, utan resp. kassors förmedling. 
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I flere hithörande fall hafva uppgifter å de erlagda beloppen 
ioke kunnat angifvas. Uppgifter föreligga emellertid i 99 fall, om
fattande dels 13 stadskassor och 39 landsortskassor, hvilkas medlemmar 
på detta sätt erhållit fri läkarevård till belopp af resp. 6,938 kr. 
och 23,645 kr., dels vidare 1 stadskassa och 4 landsortskassor, inom 
hvilka medlemmarne åtnjutit kostnadsfri medicin för resp. 550 kr. 
och 772 kr., dels slutligen 12 stadskassor och 30 landsortskassor, för 
hvilkas medlemmar kostnaden för såväl läkarevård som medicin blif-
vit på ofvan angifna sätt bestridda med sammanlagdt resp. 21,299 
kr. 30 öre och 43,544 kr, 21 öre. 

I en del fall hafva kassorna fått mottaga tillfälliga eller årligen 
återkommande gåfvor och bidrag till mer eller mindre afsevärda be
lopp af utomstående, särskildt arbetsgifvare. 

Sålunda hafva, såvidt af de lämnade uppgifterna framgår, 41 af 
städernas och 63 af landsortens sjukkassor mottagit i gåfvor eller 
bidrag af arbetsgifvare sammanlagdt resp. 24,247 kr. 89 öre och 
38,280 kr. 18 Öre. 

Vid 1901 års slut förfogade de registrerade sjukkassorna till
sammans öfver följande tillgångar: 

Häraf komma på städernas kassor 3,080,588 kr. 54 öre och på 
landsortens kassor 1,924,121 kr. 69 öre. 

A andra sidan förefunnos skulder och oreglerade utgifter till ett 
sammanlagdt belopp af 29,354 kr. 71 öre, motsvarande 0-6 % af de 
.sammanlagda tillgångarna. Den gemensamma behållningen utgjorde 
alltså 4,975,355 kr. 52 öre eller 99-4 % af tillgångarna. 

På hvarje Jcassa i genomsnitt kommo följaktligen i tillgångar 
3,093 kr. 15 öre och i behållning 3,075 kr., hvaraf pr stadskassa resp. 
3,865 kr. 23 öre och 3,847 kr. 48 öre, samt pr landsortskassa resp. 
2,343 kr. 63 öre och 2,325 kr. 11 öre. 

Fördelade på hvarje enslcild medlem belöpte sig tillgångarna till 
17 kr. 7 öre samt behållningen till 16 kr. 97 öre; göres åtskillnad 
på städernas och landsortens kassor, blifva medeltalen för de förra 
16 kr. 65 öre i tillgångar och 16 kr. 57 öre i behållning samt för de 
senare resp. 17 kr. 78 öre och 17 kr. 64 öre. 

A. B. 
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Yrkesinspektionen i Sverige under år 1903. 
(Efter den af Kungl. Kommerskollegium utgifna publikationen »Yrkesinspektionens 

verksamhet år 1903».) 

Enligt de af yrkesinspektörerna förda register öfver arbets
ställen, som äro eller antagas vara föremål för inspektion, skulle 
antalet arbetsställen af sådan art under år 1903 hafva utgjort: 

Bland dessa arbetsställen blefvo under året inspekterade: 

Antal 

Af samtliga 2,094 under år 1903 inspekterade arbetsställen 
hafva 898 med tillhopa 12,H7H arbetare för första gängen undergått 
inspektion. Under tiden frän och med den 1 juli 1890, då lagen 
angående skydd mot yrkesfara trädde i kraft, till och med är 1903 
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hafva 10,743 arbetsställen med tillhopa 279,584 arbetare inspekterats 
af yrkesinspektör, delvis två eller flera gånger. 

Vid 1,629 af de under år 1903 inspekterade 2,094 arbetsställen 
hafva lämnats inalles 5,447 skriftliga anvisningar rörande skydd mot 
yrkes far a; 2,609 af dessa anvisningar meddelades vid arbetsställen, 
som under året inspekterats för första gången. I anledning af 
yrkesinspektörerna tillhandakomna meddelanden om besiktning och 
profning af ångpannor hafva dessutom i 817 fall ångpanneägare 
skriftligen anmodats a t t vidtaga skyddsåtgärder vid ångpanne
anläggningar. Enl ig t dylika meddelanden verkställdes under år 
1903 genom ångpanneägares direkta försorg 2,270 profningar af ång
pannor, hvarjämte 1,965 ångpannor vid hithörande arbetsställen varit 
underkastade kontroll af Södra Sveriges samt Mellerata och Norra 
Sveriges ångpanneföreningar. Under året inträffade tvänne explo
sioner af ångkärl, en inom Hernösands och en inom Göteborgs 
distrikt, hvarvid tillhopa 5 arbetare dödades och 4 skadades. 

Af olycksfall, som under år 1903 timat vid de till yrkesinspek
tionens verksamhet hörande industriella anläggningar och om bvil-
kas orsak och påföljd inspektörerna erhållit kännedom, hafva in
träffat: 

Dessa olycksfall hafva inträffat: vid motorer 11, vid transmis
sioner 74, vid hissar och lyftkranar 77, vid transport af tunga före
mål 325, vid sågar 296, vid andra träbearbetningsmaskiner 131, vid 
olika slag af arbetsmaskiner 411, genom fall från stegar, halkning 
m. in. 438, genom nedstörtande föremål 304, genom explosion, be
röring med smält metall, hett vatten o. d. 205, vid lyftningar och 
mindre transporter för hand etc. 555. 

Under år 1903 hafva till yrkesinspektionens kännedom kommit 
två fall af fosfomekros, det ena inom Jönköpings, det andra inom 
Göteborgs distrikt. 

I enlighet med § 12 i lagen angående minderårigas och kvin
nors användande till arbete i industriellt yrke hafva registerböcker 
öfver de till dylikt arbete använda minderåriga ingått från 3,257 



440 YRKESINSPEKTIONEN I SVERIGE UNDER ÅR 1903. 

arbetsställen. Då emellertid, enligt ti l lgängliga upplysningar, min
deråriga arbetare under året sysselsatts i industriellt yrke vid 3,352 
arbetsställen, saknades sålunda uppgifter från 95 dylika. 

Så vidt de t i l l yrkesinspektörerna inkomna registerböckerna ut
visa, skulle antalet minderåriga, som under någon del af året vari t 
anställda i industriell t yrke, hafva utgjort 52,832, hvaraf 37,930 
manliga och 14,902 kvinnliga. Dessa siffror angifva dock ej antalet 
minderåriga arbetare, som samtidigt sysselsatts, enär sådan arbetare 
vid ombyte af anställning registerföres å hvarje särskild arbets
plats och sålunda kan under samma år förekomma i olika register
böcker. 

Af tabellen å sid. 442—445 inhämtas de redovisade minderårigas 
fördelning under dels särskilda industrigrupper och dels de olika 
åldersklasser, hvilka i et t eller annat afseende äro i nyssnämnda 
lag föremål för särskilda bestämmelser. 

För a t t så nära som möjligt konstatera antalet minderåriga ar
betare, som samtidigt sysselsatts, hafva alla sådana arbetare, som 
enligt de insända registerböckerna vid årets slut kvarstodo i arbete, 
sammanräknats och befunnits utgöra 33,112, hvaraf 23,612 manliga 
och 9,500 kvinnliga. Då emellertid de minderåriga arbetare, som 
äro sysselsatta i säsongarbete, i allmänhet äro vid årets slut afTörda 
ur registerböckerna, är antalet sådana arbetare vid denna tidpunkt 
något lägre än det verkliga.1 

Såsom ofvan nämnts, hade uppgifter om minderårigas använ
dande icke ingåt t från 95 arbetsställen; i anledning häraf blefvo 
resp. yrkesidkare af vederbörande yrkesinspektör anmälda till åtal. 
Sådan åtgärd har, i anledning af andra förseelser mot lagen an
gående minderårigas och kvinnors användande i industriellt arbete, 
vidtagits i sammanlagdt 271 fall, hvadan sålunda hela antalet dy
lika åtal under år 1903 uppgick till 366. 

Af åtskilliga anledningar hafva af samtliga 52,832 redovisade 
minderåriga endast 35,039, hvaraf 25,869 manliga och 9,170 kvinn
liga, undergått föreskrifven lakar cbesi let uing. Bland dessa blefvo 
407 manliga och 56 kvinnliga, eller tillhopa 463, förflyttade till lät
tare arbete samt 109, nämligen 72 manliga och 37 kvinnliga, för
bjudna at t vidare deltaga i arbete. 

Vid gemensamt sammanträde den 6 december 1902 mellan yrkes
inspektörerna godkändes r i tningar till ett antal skyddsanordningar, 
hvilka r i tn ingar bifogats den här ifrågavarande publikationen. För 
a t t få skyddsanordningar genomförda har vederbörande yrkesinspek
tör under år 1903 nödgats i 7 fall göra anmälan hos Kungl. Maj:ts 
befallningshaf vande. 

' Jfr .Meddela 1903, s. 45 -46, anm. samt 1904, s. 200 it'. 
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1 anledning af Riksdagens skrifvelse den 14 mars 1903 om 
revision af lagen angående shydd mot yrkesfara m. m. hade Kung]. 
Maj:t genom remiss den 4 april s. å. anbefallt kommerskollegium 
verkställa utredning, i hvad mån ändringar i och tillägg till ofvan-
nämnda lagar vore af förhållandena påkallade. Sedan yrkesinspek
törernas infordrade yttranden häröfver afgifvits, hafva dessa till 
Kung]. Maj:t öfverlämnats jämte kommerskoliegii underdåniga utlå
tande af den 28 juni 1904. Utöfver de därvid uttalade önsknings
mål har yrkesinspektören i Stockholms distrikt i sin berättelse för 
år 1903 dels såsom sin åsikt uttalat, att gasmaskiner ej borde få 
uppställas i arbetsrum, dels och ifrågasatt, att ägaren af arbets
lokal, i hvilken industriell rörelse idkades, skulle genom lag göras 
skyldig att hålla arbetslokalen i det skick, som ur skyddssynpunkt 
kunde i lag stadgas, samt att utaf Kungl. Maj:ts befallningshafvande 
utfärdadt förbud mot användning af lokalen, till dess föreskrifven 
anordning blifvit vidtagen, skulle gälla ej allenast yrkesidkaren 
utan äfven ägaren af lokalen. I anledning af denna framställning 
anmärker kommerskollegium, att, då berörda frågor torde komma 
under ompröfning vid den utredning, som i och för sagda revision 
borde verkställas genom sakkunniga personer, något vidare yttrande 
icke för tillfället påkallades. 

Yrkesinspektören i Jönköpings distrikt har i sin årsberättelse 
framhållit behofvet af, att allmänna bestämmelser blefve utfärdade 
rörande användning af acctylengasvcrh med afseende såväl å deras 
konstruktion som å deras uppställning i byggnad. Då emellertid 
förslag till författning angående karbid och acetylen m. m. före
ligger och kommerskollegium däröfver den 12 juni 1901 afgifvit 
infordradt utlåtande, har kollegium icke funnit förevarande förslag 
föranleda något vidare yttrande. 
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Sammandrag af uppgifter rörande minderåriga 
(Enligt de till yrkesinspektionen 
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arbetare i industriellt yrke under år 1903. 
ingångna registerböcker). 
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(Forts.) Sammandrag af uppgifter rörande minderåriga 
(Enligt de till yrkesinspektionen 
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arbetare i industriellt yrke under år 1903. 
ingångna registerböcker). 
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Uppgifter om arbetare, anställda vid Stockholms stads 
byggnadsarbeten1 åren 1899—1903. 

Ur de af Stockholms stads byggnadschef afgifna ämbetsberät-
telser för åren 1899—1903 bafva sammanställts efterföljande upp
gifter rörande de ai-betare, som under de nämnda åren sysselsatts 
vid af stadens byggnadskontor utförda arbeten.1 

Genomsnittligt antal arbetare af skilda specialiteter år 1903 och 
under olika månader åren 1899—1903. 

1 Häri inså oj nrbotnrno vid nf (iasvcrksstyrelsen anordnade arbeten. 
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De väsentliga variationerna i arbetarantalet under den ifråga
varande femårsperioden torde klarast framgå af följande ur tablån 
hämtade siffror: 

Såsom synes företer arbetareantalet för hvarje år en oafbruten 
ökning, som särskildt under 1902 var mycket betydande. Olikhe
terna mellan de skilda årstiderna göra sig naturligtvis gällande 
inom samtliga de i tablån härofvan specificerade facken, mest dock 
beträffande stensättarne, som under de egentliga vintermånaderna 
icke alls kunna utöfva sitt yrke. A andra sidan är det just under 
denna årstid, som ett större antal — vanligen eljest arbetslösa per
soner — sysselsättas med makadamslagning. Anmärkas må för 
öfrigt, att gruppen »jordarbetare och handtlangare», som omfattar 
cirka 40 % af hela arbetareantalet, innesluter grof- och jordarbetare 
af skilda slag. 

Eör åren 1901—1903 förefinnas vissa uppgifter om den årsin
komst, som tillkommit de fast anställda arbetarne. 

Årsinkomst i genomsnitt för fasta arbetare inom vissa specialiteter 
åren 1901—03. 

1 De flesta af dessa hade därjämte förmånen af billiga bostäder i stadens hus på 
landet, med hyror från 108 till 133 kr. för ett rum och kök. 
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Med afseende på årsinkomstens storlek stå tegelmurarne utan 
jämförelse främst med i genomsnitt 1,400 å 1,600 kr.; lägsta belop
pen komma däremot på grupperna »jordarbetare och handtlangare» 
samt »stenhuggare». I öfrigt variera siffrorna ej obetydligt för de 
olika åren. Anmärkningsvärdt är, a t t den genomsnittliga inkomsten 
för samtliga arbetare, som år 1901 utgjorde 1,132 kr. (på 850 ar
betare), under följande år nedgick till 1,117 kr. (på 912 arbetare); 
år 1903 steg den emellertid åter upp till 1,135 (på 1.070 arbetare). 

Fasta arbetare, fördelade efter specialiteter och i löneklasser efter 
årsinkomstens storlek. 

1 ofvanstående tablå hafva de fasta arbetarne åren 1901—1903 
grupperats i löneklasser efter årsinkomstens storlek, med fördelning 
år 1903 jämväl på olika arbetsspecialiteter. Endast »jordarbetare och 
handtlangare» samt »stenhuggare» uppvisa inkomsttagare med mindre 
än 1,000 kr., nämligen de förra 224 st. i inkomstklasserna 700—1,00(> 
kr., de sistnämnda 62 st. i klasserna 800—1,000 kr. Inom samtliga 
öfriga grupper förekomma årsinkomster upp emot 1,600 kr.; bland 
tegelmurarne funnos till och med 8 st. med inkomstbelopp af 
1,600-1,700 kr. 
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De hufvudsakliga förändringarna med afseende å arbetarnes 
fördelning på större inkomstgrupper, framgå af följande tablå: 

Af dessa siffror framgår, att den ofvan konstaterade inkomst-
böjningen år 1903 i jämförelse med beloppen för de föregående 
åren icke så mycket föranledts af en minskning beträffande antalet 
lägre inkomsttagare utan fastmer af en betydlig ökning af sådana 
med inkomster öfver 1,200 kr.; denna grupp är nämligen år 1903 
den talrikaste, i stället för att under de båda föregående åren mel
langruppen, 1,200—1,000 kr. inkomst, omfattade största antalet 
arbetare. 
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Arbetslagstiftning i utlandet. 

År 1898 påbörjade det arbetsstatistiska ämbetsverket i Belgien 
utgifvandet af en årsbok öfver olika länders arbetslagstiftning, 
» A n n u a i r e de la l é g i s l a t i o n du t r a v a i l » . Denna publikation 
afser ej a t t omfatta den sociala lagstiftningen i dess helhet, utan 
inskränker sig till arbetslagstiftning i egentlig bemärkelse. Den 
skall sålunda behandla de lagar, som hänföra sig till arbetets orga
nisation, d. v. s. dem, som röra arbetets frihet, förenings- och strejk
rätt, arbetsgifvares och arbetares organisationsrätt, förhållandet mel
lan kapital och arbete, skiljedom och förlikning; vidare lagar om 
arbets- och lärlingskontrakt, löner, arbetets reglementering, åtgärder 
för skyddandet af arbetarnes lif och hälsa, yrkesinspektion, olycks
fall i arbete, arbetareförsäkring o, s. v. 

För viktigare lagar och förordningar meddelas i årsboken texten 
in extenso jämte en öfversikt öfver de riksdagsförhandlingar eller 
orficiella undersökningar, som föregått deras utfärdande. Beträffande 
andra författningar af mindre betydelse lämnas endast en summarisk 
redogörelse för det hufvudsakliga innehållet. 

Då arbetslagstiftningeri i utlandet endast i viktigare fall kan 
utförligare behandlas i de »Meddelanden», som tid efter annan 
utgifvas af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik, 
har afdelningen trott det vara lämpligt att kunna meddela åt
minstone en förteckning öfver de lagar och författningar, som i 
en eller annan form upptagas i »Annuaire de la législation du 
travail», hvarigenom erhålles en värdefull öfversikt öfver utveck
lingen på detta område, sådan den tagit sig ut tryck i lagstiftnings
åtgärder. I det följande påbörjas sålunda publicerandet af en dylik 
förteckning från och med år 1897, det första år, som i årsboken 
behandlas. 

Vid förteckningens utarbetande har hufvudvikten lagts på att i 
korthet angifva de l s (på svenska) lagstiftningsåtgärdens väsentliga 
innebörd och de l s (på vederbörande språk) den rubrik, under hvil-
ken, samt, för såvidt sådant finnes angifvet, den officiella publika
tionsserie, hvari författningen ursprungligen offentliggjorts. Häri
genom beredes enhvar tillfälle at t själf döma om, hvilka författ-
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ningar för honom äro af intresse, äfvensom möjlighet att, i fall af 
behof, själf införskaffa desamma. Vid tillämpandet af de nyss an-
gifna principerna hafva naturligtvis åtskilliga oregelbundenheter 
och oMlständigheter ej kunnat undvikas, beroende framför allt på 
de vidt skilda former och förutsättningar, under hvilka lagar och 
förordningar tillkomma i de olika länderna. Af samma skäl har det 
ej kommit i fråga eller ens varit möjligt a t t vid författningarnas 
angifvande på svenska noggrannt framhålla alla distinktioner mellan 
sådana af olika konstitutionell valör. 

År 1897. 

Norge. 

Lag den 6 augusti 1897, angående förändringar i lagen om 
olycksfallsförsäkring för arbetare den 23 juli 1894. (Lov indeholdende 
Förändring er i Lov om Ulykkesforsikring for Arbeidere m. v. af 23de juli 1894.) 

(Lovtidende 1897, n:r 35.) 

Lag den 6 augusti 1897 angående inskränkning af arbetstiden 
i bagerier. (Lov om Indskrcenkning af Arbeidstiden i Bagerier m. v.) 

(Lovtidende 1897, n:r 35.) 

Tyskland. 

Kungörelse den 2 februari 1897 angående inrättande och drift 
af fabriker för framställande af alkali-kromatiska salter. (Bekannt-
machung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb von Anlagen zur Herstellung 
von Alkali-Chromaten, vom 2 Februar 1897.) 

(Eeichsgesetzblatt, 1897, n:r 5.) 

Lag den 29 mars 1897 angående ändring af lagen den 21 juni 
1869, beträffande löns beslagtagande, äfvensom af civilprocess
ordningen. (Gesetz wegen Abänderung des Gesetzes betreffend die Beschlagnahme 
des Arbeits- öder Dienstlohnes, und der Civilprocessordnung, vom 29 März 1897.) 

(Eeichsgesetzblatt, 1897, n:r 16, B. 159—160.) 

Förordning den 31 maj 1897 angående tillämpande äfven på 
arbetsställen för beklädnads- och linnekonfektion af §§ 135—139 och 
§ 139 b i allmänna yrkeslagen. (Verordnung, betreffend die Ausdehnung 
der §§ 135 bis 139 und des § 139 b der Gewerbeordnung auf die Werkstätten der 
Kleider- und Wäschekonfektion.) , „ 

(Eeichsgesetzblatt, 1897, n:r 25 s. 4o9.) 

Lag den 26 jul i 1897 angående ändringar i allmänna yrkeslagen. 
(Yrkenas organisation.) (Reichsgesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbe
ordnung, vom 26 Juli 1897.) (Reichsgesetzblatt, 1897, s. 663.) 
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Kungöre l s e den 31 J u l i 1897 angåen d e bok t rycke r i e r s och s t i l -
g ju te r i e r s i n r ä t t a n d e och dr i f t . (Bekanntmachung, betreffend die Ein-
richtung und den Betrieb der Buchdruckereien und Schriftgiessereien, vom 31 
Juli 1897.) (Reichsgesetzblatt, 1897, n:r 35, s. 614—617.) 

Kungöre l s e den 16 oktober 1897 angående u n d a n t a g f rån för
budet mot söndagsa rbe te inom y r k e s m ä s s i g ve rksamhe t . (Mejerier.) 
(Bekanntmachung, betreffend Ausnahmen von dem Verbote der Sonntagsarbeit im 
Gewerbebetriebe, vom 16 Oktober 1897.) 

(Reichsgesetzblatt, 1897, n:r 46, s. 773-774.) 

K u n g ö r e l s e den 16 december 1897 a n g å e n d e k v i n n o r s och min
de rå r i ga s a n v ä n d a n d e i a rbe te v id t ege lb ruk . (Bekanntmachung, be
treffend die Beschäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitern in 
Ziegeleien, vom 16 December 1897.) 

(Reichsgesetzblatt, 1897, n:r 53, s. 789.) 

England. 

Förordning den 3 mars 1897 angående dispens från tillämp
ningen af Truck Act af 1896 för bomullsväfverier i vissa distrikt. 
(Master and Servant. Truck.) 

(Statutory rules and orders, 1897, HT 299.) 

F ö r o r d n i n g den 27 m a r s 1897 angående t i l l ä m p n i n g af s t ad-
g a n d e n a r ö r a n d e kv inno r s a rbe t e u n d e r öfver t id . (Separate Departments 
[pvertimé]. (Statutory rules and orders, 1897, n:r 326.) 

F ö r o r d n i n g den 27 m a r s 1897 an g åen d e t i l l ä m p n i n g af s tad-
g a n d e n a r ö r a n d e a rbe t s t id för barn , m i n d e r å r i g a och kv innor . 
(Separate Departments Period of employment.) 

(Statutory rules and orders, 1897, n:r 227.) 

F ö r o r d n i n g den 22 ap r i l 1897 a n g å e n d e fas t s tä l l ande af s tyck

lön i fabr iker och v e r k s t ä d e r för t i l l v e r k a n d e af n ä s d u k a r , förkläden, 

b a r n b l u s a r och a n d r a b lusa r . (Handkerchiefs, etc [Particulars]. 
(Statutory rules and orders, 1897, n:r 309.) 

F ö r o r d n i n g den 4 j u n i 1897 angående a n v ä n d a n d e af s p r ä n g 

ämnen i s t enko l sg ru fvor . (Mines. Coal mincs. The explosives in coal mines 
order.) 

(Statutory rules and orders, 1897, n:r 440.) 

F ö r o r d n i n g den 30 j u n i 1897 angående kv innor s öfver t idsar-
bete i f ab r ike r och v e r k s t ä d e r för t i l l v e r k a n d e af lådor för bute l je r 
för k o l s y r a d t v a t t e n . (Factory and Workshop. Special Exception: Overtime, 
Bottle-Box Making. Order of the Sccrctanj of State, dated June 30, 1897, ex-
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tending the exception in section 83 of the Factory and Workshop Act, 1878, to 
factories and workshops in which boxes for aerated water bottles are made.) 

(Statutory rules and orders, 1897, n:r 505.) 

Lag den 6 augusti 1897 angående ersättning för skada genom 
olycksfal l i arbete. (Workmen's Compensation Act, 1897. \_An act to amend 
the law with respect to compensation to workmen for accidental injuries suffered 
in the course of their employment. 6:th August 1897, 60 and 61 Vid., ch. 37.]) 

L a g den 6 augus t i 1897- angående befogenhet a t t u t fä rda före
sk r i f t e r rö rande bomullsväfverier . (An act to give power to make Regula-
tions with respect to Cotton Cloth Factories [6:th August 1897], 60 and 61 
Yict., ch. 38.) 

L a g den 6 a u g u s t i 1897 angående förebyggande af olycksfall 
vid a n v ä n d a n d e af hackelsemaskiner . (An act for the prevention of acci-
dents by chaff-cutting machines [6:th August 1897], 60 and 61 Vict., ch. 60.) 

F ö r o r d n i n g den 10 a u g u s t i 1897 angående fas ts tä l lande af 
s tyck lön i fabr iker och verks täder för t i l lverkande af kablar , kä t -
t inga r , a n k a r e och d r a g g a r af j ä r n el ler s tå l . (Factory and Workshop-
Particulars of piecework wages [Chains and Anchors]. Order of the Secretary of 
State, dated 10:th August 1897, applying the provisions of section 40 of the fac
tory and workshop act, 1895, to factories and workshops in which iron and steel 
cables, chains, anchors and grapnels are made.) 

(Statutory rules and orders, 1897, n:r 639.) 

F ö r o r d n i n g den 20 a u g u s t i 1897 angående fas t s tä l lande af 
s tyck lön i fabr iker och ve rks t äde r för t i l lverkande af lås, dörrklin-
kor och nyck la r . (Öfverensstämmer med förordningen den 22 april 1897). 

F ö r o r d n i n g den 25 oktober 1897 angående sl ipstenar . (Grind-
stones. — Special Exemption.) 

(Statutory rules and ordera, 1897, n:r 796.) 

F ö r o r d n i n g den 30 november 1897 angående faststäl lande af 
s tyck lön i fabriker och ve rks t äde r för t i l lverkande af filthattar. 
(Particulars _ of piecework wages [Felt Hats]. Order of the Secretary of State 
dated .HO:th 'November 1897, applying the provisions of section 40 of the factory 
and workshop act, 1895, to factories and workshops in which felt hats are made) 

(Statutory rules and orders, 1897, n:r 852. 

S ä r s k i l d a föreskrif ter rörande vissa s lags arbeten, u t färdade i 
k raf t af lagen ang. fabr iker och handtverker ie r . (Factory and Work

shop Acts, 1878 to 1895. Special rules.) Vu lkan i se r ing af kau t schuk medels 
kolsvafla. (Vulcanisation of india rubber by means of bisulphide of carbon). 

Bute l j e r ing af ko l sy rad t va t t en . (The bottling of aerated water.) Sorte
r i n g af u l l . (Wool sorting.) 
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Englands kolonier. 

Nya Zeeland. 

Lag den 18 december 1897 angående söndagsarbete i grufvor. 
(An Act to prevent the unnecessary employment of manual labour in mines on 
sundays.) (1897, n:r 7.) 

Frankrike. 

Förordning den 6 juni 1897 angående omorganisation af byrån 
för ar betsstatistik. (Décret du 6 juin 1897, portant réorganisation de V Office 
du Travail) 

Förordning den 21 juni 1897, med ti l lägg till tabell C i för
ordningen den 13 maj 1893, angående sysselsättande af ynglingar 
under 18 år, minderåriga flickor samt kvinnor med arbete, som är 
förenadt med fara, ohälsosamt, alltför ansträngande eller skadligt ur 
mora l i sk s y n p u n k t . (Décret du 21 juin 1897, complétant le tableau C, annexé 
au décret du 13 mai 1893, relatif ä Vemploi des enfants au-dessous de 18 ans, 
des filles mineures et des femmes aux travaux dangereux, insalubres, excédant les 
forces ou contraires å la moralité.) 

Förordning den 29 juli 1897, med t i l lägg till förteckningen på 
de industrier, hvilka äga åtnjuta de i lagen den 2 november 1892 
medgifna undantagsförmåner och som uppräknas i artiklarna 1, 3 
och 5 af förordningen den 15 juli 1893 med de ändringar, som 
ägt rum genom förordningen den 26 juli 1895. (Décret du 29 juillet 
1897, complétant la nomenclature des industries qui sont admises å bénéficier des 
tolérances prévue.s par la loi du 2 novembre 1892, et qui sont énumérées aux ar
tides 1, 3 et 5 du décret du 15 juillet 1893, modijié par celui du 26 juillet 1895.) 
(Dessa förordningar stadga förändringar i fråga om nattarbete, 
veckohvila och arbetstidens längd. De hafva tillkommit därigenom 
at t tillämpningen af art iklarna 4, 5, 6 och 7 i lagen den 2 no
vember 1892 utsträckts äfven till barns, minderåriga flickors och 
kvinnors arbete i fabriker.) 

Hol land. 

Förordning den 31 januari 1897 angående reglering af kvinnors 
och minderårigas arbete vid farliga eller osunda arbetsställen. 
(Besluit van den 21:en Januari 1897, tot vastelling van eenen algemeenen maat-
regel van bcstuur, als bedoeld bij artikel 4 der arbeidswet.) 

(Staatsblad, 1897, n:r 46.) 

F ö r o r d n i n g den 27 m a r s 1897 ang åen d e r eg l e r ing af (kv innors ) 

s ö n d a g s a r b e t e v id t i l l v e r k n i n g af smör och ost. (Besluit van den 27:cn 
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Maart 1897, tot vaststelling van eenen algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij artikel 7, tiveede lid der arbeidswet.) 

(Staatsblad, 1897, n:r 78.) 

Lag den 2 maj 1897 angående inrättandet af arbetskammars. 
(Wet van den S:en Mei 1897 tot oprichting van kamers van arbeid.) 

(Staatsblad, 1897, n:r 141.) 

Belgien. 

Förordning den 8 januari 1897 angående förändradt tillväga
gångssätt vid val af medlemmar i förlikningsnämnder. (Arrité royal 
du 8 janvier 1897, modifiant la procedur e å suivre pour 1'élection des membres des 
conseils de prud'hommes.) 

L a g den 11 apr i l 1897 om t i l l s ä t t ande t af a rbetaredelegerade 
v id g ruf inspek t ionen . (Loi du 11 avril 1897, instituant des délégués å Vin-
spection des mines.) (Moniteur du 26—27 arril 1897.) 

F ö r o r d n i n g den 13 oktober 1897 angående arbetares förf lyt tning 
i g rnfschakt . (ArrSté royal du 13 octobre 1897 relatif å la translation des 
ouvriers dans les puits de mines.) 

Särsk i lda förordningar med uppgif t å vissa s lag af a rbe tss tä l len , 
som äro a t t anse som farl iga, osunda e l le r olämpliga. (Arräés royaux 
relatifs au classement d'établissements dangereux, insalwbres ou incommodes). 

Schweiz. 

Föro rdn ing , u t fä rdad af förbundsrådet (13 december 1897), an
gående b y g g a n d e och ombyggande af indus t r ie l la etablissement. 
(Arreté du conseil federal [13 décembre 1897] concemant la construction et la 
reconstruction d'établissements industriels.) 

Förordn ing , u t fä rdad af förbundsråde t (31 december 1897), an
gående t i l l ä m p n i n g af a r t i k l a r n a 15 ock 16 i förbundslagen om 
arbe te i fabriker. (Arrtté du conseil federal [31 décembre 1897] concernant 
Vexécution des artides 15 et 16 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques.) 

Österrike. 

L a g den 23 februar i 1897 angående ändrade bestämmelser i och 
t i l l ä g g t i l l y rkes lagen (ang. l ä r l ings - och föreningsväsendet) . {Gesetz 
vom 23. Fébruar 1897, betreffend die Abänderung und Ergänzung der Gewerbeord-
nungj (Reiehsgesetzblatt, 1897, n:r 63.) 

F ö r o r d n i n g af handelsminis te rn i förening med inr ikesminis te rn , 
den 2 ap r i l 1897, med t i l l ä g g t i l l den minis ter ie l la förordningen den 
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27 maj 1885 angående s ä r s k i l d a bes tämmelser i f råga om hv i l a för 
a r b e t a r e inom vissa k a t e g o r i e r af i n d u s t r i ( l ino leumfabr iker ) . (Ver-
ordnang des Handelsministers im Einvernehmen mit dem Minister des Innern 
vom 2. April 1897, womit die Ministerialverordnung vom 27. Mai 1885 (Reichs-
gesetzblatt, 1885, n:r 82) betreffend besondere Bestimmungen beziiglich der Arbeits-
pausen bei einzelnen Kategorien von Gewerben ergänzt wird. 

(Reichsgesetzblatt, 1897, n:r 88.) 

F ö r o r d n i n g af hande l smin i s t e rn , i förening med in r ikes - och 
k u l t u s m i n i s t r a r n e , den 10 ap r i l 1897, med t i l l ä g g t i l l och v i s sa för
ä n d r i n g a r i den m i n i s t e r i e l l a fö rordn ingen den 24 apr i l 1895 an
gående r ä t t t i l l söndagsa rbe t e inom vissa ka t ego r i e r af i n d u s t r i . 
(Verordnung des Handelsministeriums im Einvernehmen mit dem Ministerium 
des Innern und dem Ministerium fiir Cultus und Unterricht vom 10. April 1897, 
womit die Ministerialverordnung vom 24. April 1895 (Reichsgesetzblatt, 1895, n:r 58) 
betreffend die Oestattung der geu-erblivhen Arbeit an Bonntagen bei einzelnen 
Kategorien von Gnverben, ergänzt und theilweise abgeändert wird.) 

(Reichsgesetzblatt, 1897, n:r 97.) 

Rumänien. 

L a g den 28 februar i—12 m a r s 1897 an g åen d e a rbe t shv i l a u n d e r 

sön- och h e l g d a g a r . (Lege pentru repaosul in dilele de duminica si serbatori.) 
(Monitorul oficial, 6 [18] Martie 1897.) 

Ryssland. 

L a g den 2/14 j u n i 1897 a n g å e n d e a rbe t s t i dens l ä n g d och för
d e l n i n g v id i ndus t r i e l l a a n l ä g g n i n g a r . (Oollcction des édits et dispositions 
de V Mat. 1897, n:r H2.) 

R e g l e m e n t e den 20 sep tember (2 oktober) 1897 angående a r b e t s 
t i dens l ä n g d och förde ln ing v id i ndus t r i e l l a a n l ä g g n i n g a r , (instruc-
tions å Vinspection des fabriques, du 20 septembre 1897.) 

F ö r t e c k n i n g å de s l ag af arbete , för hv i lka , i fall af v e r k l i g t 
behof, afvikelser f rån de a l l m ä n n a bes t ämmelse rna (i f råga om 
a r b e t s t i d e n s l ä n g d och förde ln ing) k u n n a bevi l jas i öfverensstämmelse 
med r e g l e m e n t e t s 13:e a r t i k e l . (Denna förteckning är publicerad såsom bi-
hang till ofvauberörda »Instruktions ii Tinspection des fabriques»). 
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Amerikas Förenta Stater. 
(Här nedan omnämnas endast de viktigaste lagar af socialt innehåll, 

som under året tillkommit i de särskilda staterna.) 

New-York. 

Lag den 13 maj 1897 angående arbete (kapitel XXXII af de 
allmänna lagarna). (An act in relation to labor constituting chapter thirty-two 
of tke General Laws 13:th May 1897. — Labor law.) 

Illinois. 
Lag den 9 juni 1897 angående barns arbete. 

Pennsylvanien. 

Lag den 29 april 1897 angående användandet af män, kvinnor 
och barn i industriella etablissement. (Employment of men, women and 
children in manufacturing etablishments, etc, 29:th April 1897!) 

(Act n:r 26.) 

Lag den 5 maj 1897 angående fabriker och handtverk (Sweating 
system). (Faetories and workshops. Sweatshops. 5:th May 1897.) 

(Act n:r 37.) 

Lag den 27 maj 1897 angående bagerier. (Begulations of bafceries, 
27:th May 1897.) (Act n:r 95.) 

Washington. 

Lag den 3 mars 1897 angående inrättande af en arbetsbyrå. 
(Chapter 29. Bureau of labour, 3:th March 1897.) 

Lag den 26 jul i 1897 angående arbetsdagens längd för af stat 
eller kommun sysselsatta arbetare. (Hows of labour. etc, of employees of 
State and municipalities.) 

r fAct n:r 379.) 

År 1898. 

Danmark. 
Lag den 7 januari 1898 om arbetares försäkring mot olycksfall 

inom vissa yrkesgrenar. {Lov om Arbejdcres Forsikring mod Fölger af 
Ulykkestilfoslde i visse Virksomheder.) , „„„,, _ , . , 

" (Lov-Tid. A 1898, s. 7—14.) 

Tyskland. 

Kungörelse den H mars 1898 angående användande af arbeterskor 
å konservfabriker. (Bekanntniachiwg, betreffend die Beschäftigung von Ar-
beiterinnen in Konservenfabriken vom 11. März 1898) 

(Reichsgesetzblatt, n:r 8, s. 35.) 



458 ARBETSLAGSTIFTNING I UTLANDET ÅR 1898. 

Förordning den 14 mars 1898 angående partiellt ikraftträdande 
af lagen angående förändring af yrkeslagen den 26 juli 1897. 
(Verordnung uber die theilweise Inkraftsetzung des Gesetzes, betreffend die 
Abänderung der Gewerbeordnung, vom 26. Juli 1897, vom 14. März 1898.) 

(Reichsgesetzblatt, n:r 9, s. 37). 

Kungörelse den 11 maj 1898 angående inrät tande och drift 
af fabriker för framställande af elektriska ackumulatorer af bly 
eller blylegeringar. (Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung und den 
Betrieb von Anlagen zur Rerstellung elektrischer Akkumulatoren aus Blei öder 
Bleiverbindungen, vom 11. Maj 1898.) 

(Reichsgesetzblatt, n:r 19, s. 176.) 

Kungörelse den 18 oktober 1898 angående kvinnors och minder
årigas användande i tegelbruk. (Bekanntmachung, betreffend die Be-
schäftigung von Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeitem in Ziegeleien, vom 18. 
Oktober 1898.) 

(Reiclisgesetzblatt, n:r 48, s. 1061.) 

Kungörelse den 3 november 1898 angående undantag från förbud 
mot söndagsarbete i industriellt yrke (buntmakeriet). {Bekanntmachung, 
betreffend Ausnahmen von dem Verbote der Sonntagsarbeit im Gewerbebetriebe, 
vom H. November 1898.) 

(Reichggesetzblatt, n:r 51, s. 1185.) 

Eng l and . 

Förordning den 2 februari 1898 med föreskrifter om anordningar 
till skydd för arbetares hälsa i bomullsspinnerier. {Factory and 
Workshop. Cotton cloth factories). 

(Statutory rules aud orders, 1898, n:r 72.) 

Förordning den 23 mars 1898, angående upprättande af förteck
ningar å arbetare, som arbeta i hemmen (out-workers). {Factory and 
Workshop. List of Out-workers.) 

(.Statutory rules and orders, 1898, n-.r 228.) 

Förordning den 2 april 1898 med tillkännagifvande at t viss be
handling af hudar och skinn skall anses ohälsosam och farlig 
(Factory and Workshop. Danyerous trades. Sorting foreign hides and skins and 
dry Fast Indian hides and skins.) 

(Statutory rules and orders, 1898, n:r £)78.) 

Förordning den 2 maj 1898 angående läkarebesiktning i händelse 
al' olycksfall i arbete. 

Förordning den 7 maj 1K9K, med tillkännagifvande att vissa 
arbeten inom ler- och porslinsindustrien skola anses ohälsosamma 
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och fa r l iga . (Factory and Workshop. Dangerous trades: — Manufacture and 
Decoration of Earthenware and China). 

(Statutory rules and orders, 1898, n:r 349.) 

F ö r o r d n i n g den 27 maj 1898 angående r annsakn ing i f råga om 
godtgöre lse för menl iga följder af olycksfal l i arbete . (The Workmen's 
Compensation Rules, 1898. Dated May 27, 1898.) 

(Statutory rules and orders, 1898, n:r 380 [L. 5].) 

Förordning den 3 augusti .1898 med tillkännagifvande, att vissa 
arbeten inom ler- och porslinsindustrien skola anses ohälsosamma 
och fa r l iga . (Factory and Workshop. Dangerous trades. — Making transfers 
for Earthenware and Ohina). 

(Statutory rules and orders, 1898, n:r 571.) 

F ö r o r d n i n g den 6 a u g u s t i 1898 angående fas ts tä l lande af s tyck
lön i fabr iker e l ler ve rks t äde r för t i l l v e r k n i n g i p a r t i af bekläd
n a d s a r t i k l a r . (Factory and Workshop. Particulars of Piecework wages [wholesale 
tailoring}. Order of the Secretary of State, dated August 6, 1898, applying the 
Provisions of section 40 of the Factory and Workshop Act, 1896, tofactories and 
workshops in which wholesale tailoring is carried on.) 

(Statutory rules and orders, 1898, n:r 549.) 

F ö r o r d n i n g den 2 september 1898 angående fas ts tä l lande af 
s tyck lön inom tex t i l i ndus t r i en . (Factory and Workshop. Particulars of 
Piecework wages. Textile Workshops. — Order of the Secretary of State, dated Sep
tember 2, 1898, applying the Provisions of section 40 of the Factory and Workshop 
Act, 1895, to Textile Workshops.) 

(Statutory rules and orders, 1898, n:r 652.) 

F ö r o r d n i n g den 17 december 1898 med t i l lkännagi fvande , a t t 
g l a s e r i n g af t ege l med t i l l h j ä lp af bly ä r ohälsosam och far l ig . 
(Factory and Workshop. Dangerous trades. The Olazing of Bricks with use 
of lead. 

(Statutory rules and orders, 1898, n:r 1094.) 

F ö r o r d n i n g den 24 december 1898 angående maximigränsen för 
luf tens fuk t ighe t i v issa fabr iker . (Factory and Workshop. Humidity: 
Order of the Secretary of State, dated December 24,1898, as to the maximum limits 
of Humidity of Atmosphere to be observed in certain Factories). 

(Statutory rules and orders, 1898, n:r 1114.) 

F ö r o r d n i n g angående fajans- och pors l ins t i l lverkning . (Factory 
and Workshops Act, 1878 to 1895. Special rules. The Manufacture of Earthen
ware and China.) 

F ö r o r d n i n g angående bea rbe tn ing af skinn och hårbek lädda 

h u d a r från u t l ande t , äfvensom af to r ra huda r och skinn från 

Ost indien . 
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Englands kolonier: 
Västra Australien: 

L a g den 28 oktober 1898 angående b e g r ä n s n i n g af a rbe t s t i den i 

bu t iker . (An Act for limiting the hours of business in shops.) 

Victoria: 

L a g den 20 december 1898 med t i l l ä g g t i l l l a g a r n a angående 

fabr ike r och bu t iker . (An Aet to further amend the Factories and Shops Acts.) 

Nya Zeeland. 

L a g den 28 oktober 1898 angående b e t a l n i n g af a r b e t a r e s löner. 
(An Act to make better provision for securing the payment of workmen's ivages.) 

L a g den 1 november 1898 ang åen d e å lderdomspens ioner ing . 
(An Act to provide for old age Pensions.) 

(1898, n:r 14). 

L a g den 5 november 1898 med t i l l ä g g t i l l l agen af 1894 angå
ende fö r l i kn ing och ski l jedom inom indus t r i en . (The industrial Gonci-
Mation and Arbitration Act, amendement Act, 1898.) 

(Labour Laws of New-Zealand, 1898, n:r 40.) 

L a g den 5 november 1898 angåend e grufvor . (An Act to cosolidate 
and amend the Latv relating to Mines and Mining.) 

(1898, n:r 38). 

Frankrike. 
F ö r o r d n i n g den 24 februar i 1898 med t i l l ä g g t i l l för teckningen 

å de i n d u s t r i e r , h v i l k a äga å t n j u t a de i lagen den 2 november 1892 
medgifna u n d a n t a g s f ö r m å n e r och som u p p r ä k n a s i a r t i k l a r n a 2, 4 
och 5 i fö rordn ingen den 15 j u l i 1893, n ä r m a r e bes tämd genom för
o r d n i n g a r n a den 26 j u l i 1895 och den 29 j u l i 1897. (Décret du 24 
fcvrier 1898, complétant la nomtnelature. des industrics qiä sont admises ä béné-
ficier des tolérances prévues par la loi du 2 novembre 1892, et qui sont énumérées 
anx artides 2, i et 5 du décret du 15 juillet 1893, modifié par les décrets des 26 
juillet 1895 et 29 juillet 1897.) 

(Journal offlcicl du 2 mars 1898, ,s. 1274.) 

L a g den 9 a p r i l 1898 angående a n s v a r s s k y l d i g h e t för a rbe t a r e s 
o lycksfa l l u n d e r a rbe te . (Loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités 
des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail.) 

(Journal ofliciel, 1898, 10 avril, s. 2209.) 

L a g den 21 ap r i l 1898 angående u p p r ä t t a n d e t af en kassa t i l l 
fö r säkr ing af f r anska sjömän mot r i sker och olycksfal l i y r k e t . 
(Loi du 21 avril 1898, ayant poitr objct la création d'une caisse de prévoyance 
entré les marins franniis contra les risques et accidents de lexir profession.) 
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F ö r o r d n i n g den 20 december 1898, angående ve rks t ä l l ande t a f 
l agen om u p p r ä t t a n d e af en försäkr ingskassa för f ranska sjömän. 
(Décret du 20 décembre 1898, relatif å Vexéeution de la loi portant création d'une 
caisse de prévoyance entré les marins francais.) 

Holland. 

Sär sk i lda fö ro rdn inga r angående genomförande af lagen den 2-
maj 1897 om a rbe t skammare . 

F ö r o r d n i n g den 24 j u n i 1898 angående användande t af kv innor 
och m i n d e r å r i g a i tänds t icksfabr iker . (Besluit van den 24:en Juni 1898, 
tot vaststelling van eenen algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld bij artikel 
4 der arbeidswet.) 

(Staatablad, 1898, n:r 1848.) 

Belgien. 

F ö r o r d n i n g den 21 februar i 1898 med t i l l ä g g t i l l förordningen 
den 21 september 1894 angående ve rk s t äde r s sundhet och arbe
t a r e s s k y d d a n d e i far l iga , osunda och o lämpl iga lokaler . (Verk
s t äde rnas belysning. ) (Arrété royal du 21 février 1898, modifiant VarrSté 
royal du 21 septembre 1894, relatif å la salubrité des ateliers et å la sécurité 
des ouvriers dans les établissements dangereux, insalubres ou incommodes [Eclai-
rage des ateliers].) 

(Moniteur, 1898, s. 764.) 

L a g den 31 mar s 1898 angående yrkesföreningar . (Loi du 31 mars 
1898 sur les unions professionnelles.) 

(Moniteur, 8 avril 1898, s. 1389) 

F ö r o r d n i n g den 15 apr i l 1898 med ändr ing af a r t ike l 5 i för
ordningen den 19 februar i 1895 angående kvinnors och minderår igas 
a rbe te . {Arreté royal du 15 avril 1898, portant modification ä Varticle 5 de 
V arreté royal du 19 février 1895, pris en exécution de Varticle 3 de la loi du 13 
décembre 1889, concernant le travail des femmes, des adolescents et des enfants.) 

(Moniteur, 2 - 3 mai 1898, s. 1769.) 

F ö r o r d n i n g den 18 apr i l 1898 med änd r ing af förordningen den 
21 september 1894 angående verks täders sundhe t och arbetares skydd 
mot o lycksfa l l under a rbe te i farl iga, osunda eller o lämpl iga verk
s täder . (ArrSté royal du 18 avril 1898, portant modifkations ä 1'arrSté royal 
du 21 septembre 1894, concernant la salubrité des ateliers et la protection des 
ouvriers contre les aceidents du travail dans les établissements dangereux, insalu
bres ou incommodes.) _,„„ . , _« , 

(Moniteur, 21 avril 1898, s. 1550.) 

F ö r o r d n i n g den 18 apr i l 1898 med t i l l ä g g t i l l och ändr ingar i 
fö ro rdn inga rna den 25 mar s 1890 och den 12 februari 1895, angående 
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r e g l e r i n g af a r b e t e t i t änds t i ck s f ab r ike r . {ArrUé royal du 18 avril 1898, 
complétant et modifiant les arrétés royaux, en date du 25 mars 1890 et du 12février 
1895, portant réglementation du travail dans les fabriques d'allumette8 chimiques.) 

(Moniteur, 22 avril 1898, s. 1580.) 

L a g den 24 maj 1898 angående m y n d i g h e t e r n a s öfvervakande af 
a rbe t e i s t e n b r o t t . (Loi du 24 mai 1898, concernant la police et la surveillance 
des carriéres.) (Moniteur 5 juin 1898, s. 2349.) 

F ö r o r d n i n g den 30 j u n i 1898 med bes tämmelser a n g å e n d e dels 
d e t sä t t , h v a r p å inom »Rådet för grufväsendet» u t ses en kommiss ion 
för r e g i s t r e r i n g af y rkes fö ren ingar , dels f o rmerna för d e n s a m m a s 
v e r k s a m h e t , de ls ock formen och vi l lkoren för deponerande t och 
pub l i ce rande t af dessa y rke s fö r en inga r s s t a t u t e r . (ArrSté royal du 30 
juin 1898, déterminant 1'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil des 
mines, constitué en commission d'entérinement des Unions prof essionnelles, ainsi que 
la forme et les conditions du dépot et de la publication des statuts de ees Unions.) 

(Moniteur, 2 juillet 1898, s. 2830.) 

F ö r o r d n i n g den 8 j u l i 1898 med bes tämmelse r angående u t t a g a n 
d e t af p rofver å t ä n d s t i c k o r i l a g e r e l ler magas in . (Arreté royal du 8 
juillet 1898 réglementant les prises d'échantillons d'allumettes chimiques dans les 
dépots ou magasins.) 

(Moniteur, 14 juillet 1898, s. 3006.) 

F ö r o r d n i n g den 3 ok tober 1898 med å l ä g g a n d e för innehafvare 
af far l iga , osunda e l ler o l ämpl iga fabr iker af s k y l d i g h e t a t t vid
t a g a nöd iga a n s t a l t e r för a t t bereda den förs ta v å r d e n å t a rbe ta re , 
som s k a d a t s genom olycksfa l l i a rbe t e t . (Arreté royal du 3 octobre 1898, 
imposant aux exploitants des établissements dangereux, insalubres ou incommodes 
1'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer le's premiers soins aux 
ouvriers victitnes d'accidents du travail.) 

(Moniteur, 9 octobre 1898, s. 4421.) 

F ö r o r d n i n g den 3 november 1898 med bes t ämmelse r angående 
k v i n n n o r s och m i n d e r å r i g a s a rbe te i f abr ike r för konserver ing af fisk. 
{Arreté royal du 3 novembre 1898, réglementant le travail des femmes, des adole-
sccnts et des enfants dans les fabriques de conserves de poissons.) 

(Moniteur, 16 novembre 1898, s. 4938.) 

F ö r o r d n i n g den 29 november 1898 angående medgi fvande a t t 
a n v ä n d a 14—16 å r s gossa r v id n a t t a r b e t e i f abr ike r för f ramstä l 
l ande af emal jerade varor . (Arreté royal du 29 novembre 1898, autorisant 
Vemploi an travail de nuit des garcons de 14 h 16 ans, dans les fabriques de pro-
duits émaillés.) (Moniteur, 2 décembre 1898, s. 5173.) 

S ä r s k i l d a fö ro rdn inga r med uppg i f t å v issa a rbe t ss tä l l en , som skola 
rub r i ce r a s såsom far l iga , osunda el ler o lämpl iga . (ArrStés royaux relatifs 
au dassement d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes). 
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Schweiz. 
Förbundslag den 2 november 1898 angående tillverkning och för

säljning af tändstickor. (Loi fédérak du 2 novembre 1898, concernant la 
fabrication et la vente des alhtmettes.) 

(Feuille fédérale, 1898, vol. IV, s. 762.) 

Italien. 

Lag den 17 mars 1898 angående olycksfall i arbete. (Leggesugli 
inforiuni degli operai sul lavoro, 17 marzo 1898.) 

(Raccolta Ufflciale delle leggi e åei decreti del Regno dTtalia, 1898, n:o 80.) 

Lag den 17 juli 1898, angående upprättandet af en invaliditets-
och ålderdomsförsäkringsfond för arbetare. (Legge per la istituzione di 
una Cassa nazionale di previdcnza per la invalidita et per la vecchiaia degli operai, 
17 luglio 1898.) (Raccolta Ufflciale et. c, 1898, n:o 350.) 

Förordning den 26 september 1898 med godkännande af regle
mente angående genomförande af lagen den 17 mars 1898 rörande 
olycksfall i arbete. 

Förordning den 30 oktober 1898 med preliminärt fastställande 
af reglemente angående premier, skadestånd och tariffer inom riks
anstalten för försäkring mot olycksfall i arbete. {Regio Decreto che 
approva in via di esperimento, il regolamento dei premi, e della indemnita, e le 
tariffe dclla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai 
ni lavoro.) 

(Gazettn Ufflciale del Regno il 5 gennaio 1899, n:r 4.) 

Österrike. 
Förordning den 4 mars 1898, med tillägg till och vissa föränd

ringar i förordningen den 27 maj 1885 angående raster under indu
striellt arbete. (Terordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit dem 
Minister des Innern, vom 4. März 1898, ivomit, auf Grund des § 74 a des Gesetzes 
rom 8. März 1885 [Reichsgesetzblatt, n:r 22], in Ergänzung und tfieilweiser Abån-
derung der Ministerialverordnung vom 27. Mai 1885 [Reichsgesetzblatt, n:r 82], 
besondcre Bcstimmungen bcziiglieh der Arbeitspansen im Geioerbebetriebe erlassen 
werdcn. [Reichsgesetzblatt, 1898, n:r 44.]) 

Förordning den 17 juni 1898 med vissa modifikationer i fråga om 
inskränkningen i minderårigas användande vid nattarbete inom ba
gerier. (Verordnnng des Handelsministers im Einvernehmen mit dem Minister 
des Innern vom 17. Juni 1898, u-omit, auf Grund des § 95 der Geaerbeordnung 
Gesetz vom 8 März 18S5, [Reichsgesetzblatt, n:r 22], die Verwendung jugendlicher 
Hilfsarbeiter zur Nachtarbeit im Bäekergeicerbe gestattet wird. 

[Reichsgesetzblatt, 1898, n:r 103.]) 
32 
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K u n g ö r e l s e den 25 j u l i 1898 angåen d e i n r ä t t a n d e t af en a rbe t s -
s t a t i s t i s k b y r å inom hande l smin i s t e r i e t . (Kundmachung des Handels
ministeriums vom 25. Juli 1898 betreffend die Einrichtung eines arbeitsstatistischen 
Amtes im Jffandelsministerium.) 

(Reichsgesetzblatt, 1898, n:r 132.) 

Ungern. 

F ö r o r d n i n g den 27 m a r s 1898 a n g å e n d e s k y d d för t änds t i cks -

arbetares hälsa. (Arrété du 27 mars 1898 sur la protection de la santé des 
ouvriers allumettiers.) 

(Arrété, n:r 24929.) 

F ö r o r d n i n g den 27 september 1898 angående a rbe ta res s k y d d a n d e 

mot tuberkulos. (Arrlté du 27 septembre 1898 concernant la protection des 
ouvriers contre la tuberculose.) 

(Arrété, n:r 55189.) 

Amerikas Förenta Stater. 

U n i o n e n s l ags t i f tn ing . 

L a g den 18 j u n i 1898 angående t i l l s ä t t a n d e t af e n k o m m i t t é för 
u n d e r s ö k n i n g af fö rhå l l ande t me l lan i n d u s t r i e l t arbete , å k e r b r u k och 

kapital . {An Act authorising the Appointment of a nonpartisan Commission 
to collate information and to consider and recommend Legislation to meet the 
Problem presented by Labor, Agriculture and Capital.) 

L a g den 1 j u n i 1898 angående s å d a n a personer, som förmedla 
samfärdse ln me l l an s t a t e r n a och de ra s medh jä lpa re . (Medl ing och 
skiljedom.) (An Act conccrning Carriers engaged in interstate Commerce and 
thcir Employers.) 

D e s ä r s k i l d a s t a t e r n a s l ags t i f t n ing . 

( H ä r u n d e r n ä m n a s endas t de v i k t i g a s t e l a g a r af social t innehå l l , 
som t i l l k o m m i t i de s ä r s k i l d a s t a t e rna . ) 

Massachusetts. 

L a g den 9 m a r s 1898 angående hemarbe te . (Chap. ISO. Fac-
tories ond Workshops. — Tenement Houses. — Sweating System.) 

L a g den 1 j u n i 1898 angående b e t a l n i n g af löner. (Chap. 481. Payment 
of Wages.) 

L a g denj 2 j u n i 1#98 angående b a r n s a rbe te . (Chap. 494. Employ-
ment of Children.) 
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Lag den 2 juni 1898 angående slöjdundervisning i de offentliga 
skolorna och sysselsättande af skolkande skolbarn. (Chap. 496. Manual 
training in public Schools and Penalty for employing Children unlawfully absent 
from School.) 

Lag den 6 juni 1898 angående utbetalande af lön åt kvinnor 
och barn i händelse af maskinernas tillfälliga afstannande. (Chap. 
505. Deductions in Wages of Women and Children prohibited.) 

Mississipi. 

Lag den 27 januari 1898 angående arbetsgifvares ansvarsskyl
dighet vid olycksfall med dödlig utgång. (Chap. 65. Employer's liabi-
lity for death of an Employee.) 

Lag den 31 juli 1898 angående ansvarsskyldighet vid olycksfall 
i arbete. (Chap. 66. Employer's liability for Injuries to Employees.) 

Ohio. 

Lag den 19 april 1898 angående kvinnors och barns arbete. 
(Employment of Children.) (P. 123, Statates.) 

Lag den 21 april 1898 angående barns användande i grufvor. 
(Employment of Children in Mines.) (P- 164, Statutes.) 
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Arbetsförhållandena å olika orter i riket under 
tredje kvartalet af år 1904.1 

(Enligt ombudens rapporter). 

Stockholm. 
(Redogörelsen grundar sig på uppgifter från 4 arbetsgivareorganisationer, 45 enskilda 

arbetsgifvare och 11 arbetarorganisationer.) 

Stenindustrien. I fråga om grundläggeri- och bergsprängarefacket var arbets-
tillgången under kvartalet god för bergsprängarne. För grundläggeriarbetare åter var 
den icke så god, beroende därpå, att vid alla större grundläggningsarbeten numera an
vändes betong. Antalet af grundläggerientreprenörerna sysselsatta grundläggeriarbetare 
uppgick till omkring 490, d. v. s. omkring 250 mindre än förra året vid denna tid
punkt, och antalet bergsprängare till omkring 200, d. v. s. cirka 40 mindre än i fjol. 

I stenhuggeribranschen var arbetstillgången god och delvis ägde löneförhöjningar 
rum. I afseende på fasadstentillverkningen inträdde emellertid under kvartalet någon 
försämring genom den fortgående minskningen i användningen af natursten för fasad
beklädnad. Detta skulle ha varit ännu mera kännbart, om icke byggnadsverksamheten 
varit så betydande. 

Inom asfalt- och cementtillverkningen var under jul i månad arbetstillgången 
knapp på grund af konflikten inom byggnadsfacken, och ej ringa arbetslöshet rådde. 
Så kunde under månaden blott 556 arbetare erhålla sysselsättning (i fjol 643), medan 
omkring 750 haft arbete under juni. Sedan nämnda konflikt bilagts, blef i augusti till
gången på arbete åter riklig såsom vanligt under sommarmånaderna. Ej mindre än 
870 arbetare sysselsattes i facket under augusti och 894 under september. Ställningen 
under dessa båda månader var bättre än i fjol vid samma tid; då sysselsattes näm
ligen endast 650, respektive 639 arbetare. Någon allmän löneändring ägde ej mm. 
men en del arbetsgifvare höjde i juli timpenningen för de lägst aflönade arbetarm-
med 3 ä 4 öre. 

Metal l industr ien. I plåtslageriyrket är alltid godt om arbete under sommar
månaderna till följd af den dä lifliga byggnadsverksamheten. Också brukar denna tid 
brist på arbetskraft framträda. I år stördes emellertid de normala förhållandena genom 
en konflikt, som utbröt i senare hälften af augusti och som icke var löst vid kvar
talets utgång. 

I guldsmedsyrket var arbetstillgången såsom vanligt under detta kvartal, sär-
skildt dess senare del, god och bättre än under föregående tid af året. Emellertid 
visade sig icke någon brist på arbetskraft. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Inom den mekaniska verkstadsin
dustrien var arbetstillgången i det hela någorlunda god vid tredje kvartalets början, 
men blef småningom sämre. Därigenom uppkom ett visst' öfverilöd på arbetskraft, sii 
a t t på ett par håll arbetstiden förkortades till 8 tim. per dag och ett ganska stort 
antal arbetare afskedades. I det stora hela synas förhållandena ha varit något ogyn-
sammare än under samma tid i fjol. 

1 Jfr >Med.lel.. 1903. s. 150 fl'.: 1904, s. 26 ff.. s. 151 ff. och s. 325 it. 
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Vid skeppsuarfven var arbetstillgången ganska dälig under hela kvartalet, B&r-
skildt under dess senare del, och sämre än vid denna tid i fjol. Orsaken är att söka 
i de dåliga^ konjunkturerna inom sjöfarten. Öfver brist på yrkesskickliga arbetare-
klagades fortfarande; eljest rådde öfverflöd på arbetskraft. 

I fråga om den elektriska maskintillverkningen visade sig en ej obetydlig ök
ning af arbetstillgången, beroende på ökad efterfrågan af elektriska dynamomaskiner 
och motorer äfvensom på hvarjehanda arbeten i pansarbåtar för flottans räkning. Ställ
ningen var mycket bättre än vid motsvarande tidpunkt förra året. Tillgången på 
verkligt dugliga och utbildade arbetare var icke särskildt god, men eljest fanns till
räcklig arbetskraft. 

Inom den elektrotekniska branschen var i juli på grund af den ljusa årstiden 
arbetstillgången ringa med öfverflöd på arbetskraft, liksom förra åre.t vid samma tid. 
Redan i aug. inträffade en ej obetydlig förbättring och i sept. var arbetstillgången 
särdeles riklig, alldenstund en mängd nybyggda hus skulle till den 1 okt. förses med 
elektriska hiss- och belysningsanordningar. Arbetskrafterna räckte därför icke till, 
och mycket öfvertidsarbete förekom. 

I elektricitetsverksbiånschen var arbetstillgången fortfarande god. Strömför-
brukningen var i stigande på grund af dagarnas förkortning samt ökade tillkopplingar 
och större än vid samma tid i fjol. 

Byggnadsverksamheten. Inom byggnadsyrket var arbetstillgången god och 
arbetskraften ungefärligen motsvarande efterfrågan. Till följd af den under kvartalet in
träffade stora konflikten inom yrket lyckades snickare, timmermän, tegelbärare och 
handtlangare i nya arbetsaftal erhålla löneförhöjning på cirka 15 procent. 

Inom tapetserareyrket visade redan juli en bättre arbetstillgång än de föregå
ende månaderna, och en del af dem, som förut varit arbetslösa, erhöllo arbete. Fullt 
tillfredsställande blefvo dock förhållandena först under augusti och september. Då 
förekom icke längre någon arbetslöshet, men i stället något öfvertidsarbete. Ställningen 
var i det hela bättre än vid motsvarande tid föregående år. 

Inom målarefacket var såsom vanligt vid denna årstid arbetstillgången god. 
Enligt aftal förra året höjdes från och med den 1 juli timpenningen med 5 öre. 

I guldlistarbetarefacket var tillgången på arbete jämn, såsom den brukar vars. 
Fluktuationer i efterfrågan af resp. varor inverka ej särdeles störande på arbetstill
gången; man arbetar nämligen på lager. 

Trävaruindustrien. Inom snickerifabriksverksamheten var tillgången på ar
bete någorlunda jämn. Den tyska marknaden visade en stadig förbättring, men detta 
mer än uppvägdes af att den engelska marknadeh under augusti och september blef 
allt sämre. 

Beträffande möbelsnickeriet var arbetstillgången god redan i juli, men blef ännu 
bättre under augusti och september. Emellertid rådde ett visst, om också ej stort 
öfverflöd på arbetskraft, hvilket dock var stadt i aftagande mot kvartalets slut. 

Inom korkindustrien var arbetstillgången ganska god. Under kvartalets förra 
hälft visade den gentemot föregående månad förbättring för kvinnor, men någon för
sämring för män. Vid kvartalets utgång rådde ett visst öfverflöd på arbetskraft. 

Läderindustrien. Inom sadelmakareyrket var tillgången på arbete äfven under 
detta kvartal god, dock med någon minskning i september, under hvilken månad i 
fackföreningens matrikel 4 arbetslöshetsveckor voro anmälda mot ingen i augusti. 

Textilindustrien. Inom bomullsspinneri- och väfveribranschen fortfor till
gången på arbete att vara mycket god under hela kvartalet. I afseende på arbets
kraft minskades tillgången på minderåriga arbetare efter skolornas början. 

Beklädnadsindustrien. I konfektionsbranschen inträdde under kvartalet inga 
förändringar. 

I klädsömnadsbranschen var arbetstillgången under juli månad tämligen stor, 
men mindre än föregående månad på grund af många kunders vistelse ntom Stock-
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holm. Ställningen blef sämre under augusti, men förbättrades åter under september. 
På det hela taget voro förhållandena i år under tredje kvartalet något sämre än 
under motsvarande tid i fjol. 

I linnesömnaäsbranschen rådde samma förhållanden som under föregående kvar
tal, om man undantar, at t en partiell strejk pågick under omkring en veckas tid i 
augnsti. 

Inom trikåfabrikationen var arbetstillgången fortfarande god, måhända till och 
med ännu bättre än förut, och arbetskraften otillräcklig. Sistnämnda förhållande 
synes till en stor del ha gin grund i låga arbetslöner, hvilka nedtryckas genom kon
kurrensen med det kvinnliga fångarbetet. 

Inom kravattfabrikationen var tillgången på arbete under juli jämförelsevis 
liten, men förbättrades under de följande månaderna betydligt och var under september 
>liflig». Också rådde brist på arbetskraft. Juli och augusti räknas inom denna yrkes
gren till den »tysta säsongen>. I år ha förhållandena gestaltat sig betydligt bättre 
än under samma tid i fjol. 

Inom felbhattmakeriet fortfor arbetstillgången at t vara dålig. Högsommaren är 
också inom detta yrke den >tystaste tiden» och var i år till och med tystare än vanligt. 
På somliga verkstäder minskades arbetstiden med två timmar per dag. En del arbetare 
inom yrket blefvo öfverflödiga, men de flesta af dem erhöllo tillfälligt arbete på dam
hattfabriker. 

Inom stråhattfabrikationen inträifade ingen förändring, men inom filthattill-
verkningen blir alltid arbetstillgången efter midsommar något mindre än under för
sommaren. I september åter måste arbetet forceras på grund af OTder för nästa vår. 
Emellertid rådde ingen brist på arbetskraft. 

Inom paraply- och käppbranschen var tillgången på arbete knapp under kvar
talets första månad, men ökades betydligt under augusti och september i följd af den 
regniga väderleken. I september måste till och med öfvertidsarbete delvis tillgripas 
så i fråga om svarfvcriarbetet. I det hela var ställningen densamma som i fjol. 

Närings- och ujutnii igsmedelsindustrien. I afseende på sockertillverkningen 
var fortfarande tillgången på arbete mindre god i följd af ringa tillgång på råvara, 
hvaraf också följt öfverflöd på arbetskraft. 

Inom kvarnindustrien åter var ställningen god såsom under föregående kvartal. 
I fråga om slakteri- och charkuteriyrkena var arbetstillgången mindre god under 

juli , delvis beroende på att många familjer denna årstid bo på landet, delvis på åt
skilliga arbetarefamiljers minskade köpkraft i följd af konflikten inom byggnadsfacken. 
Arbetstillgången var också i år sämre än under samma månad i fjol. Att icke något större 
öfverflöd på arbetskraft visade sig, härrörde säkerligen däraf, att flera arbetare under 
sommaren hade at t fullgöra sin värnplikt. Under augusti började arbetstillgången bli 
bättre och var god under september. Höstmånaderna äro också de bästa i detta yrke. 

I år synas de till och med ha gestaltat sig bättre än i fjol. Gällande löneaftal 
uppsades i augusti af arbetarne från den 1 november, hvarefter en underhandlingskom
mitté tillsattes, hvilken enades om ett löneaftal af i hufvudsak följande innehåll: 

Arbetstiden bestämmes till 60 timmar i veckan, med början kl. Vs 6 f. ni. och 
slut kl. V» 6 e. m. hvarje dag utom lördagar, då arbetet börjar kl. 5 f. m. och slutar kl. 
1 e. m. Minimilönen för arbetsam och duglig m a n l i g a r b e t a r e , som arbetat 4 år 
i yrket, är 24 kr. i veckan; l ä r l i n g , d. v. s. person, som under kortare tid än 4 år 
varit anställd i yrket, betalas under l:a året med 15, 2:a året med 17, 3:e året med 
20 och 4:e året med 22 kr. i veckan såsom minimilön. Arbetare, som tillverkar 
specialvaror eller har mera ansvarsfullt arbete, erhåller minst 28 kr. i veckan. För 
arbetsam och duglig k v i n n l i g a r b e t a r e ntgör minimilönen under l:a året 13 och 
under 2:a året 15 kr. i veckan. För öfvertidsarbete tillkommer 35 % förhöjning, för 
nattarbete — d. v. s. från kl. 9 e. m. till kl. 5 f. m. — 50 % förhöjning. Ömsesidiga 
uppsägningstiden för innehafd plats utgör 8 dagar. Vid olycksfall utbetalar arbets-



ARBETSFÖRHÅLLANDENA Å OLIKA ORTER I RIKET. 469 

gifvåren half aflöning intill sextionde dagen. Arbetarne erhålla full föreningsfrihet; 
fackföreningen erkännes af arbetsgifvarne såsom underhandlande part vid deras mellan-
hafvanden med arbetarne. Aftalet gäller under 1 år från 1 november 1904 med 3 
månaders uppsägningstid. Har sådan uppsägning ej skett, förlänges detsamma ytter
ligare 1 år. Tvister, som under aftalstiden möjligen uppstå mellan de arbetsgifvare 
och arbetare, som inbegripas i aftalet, skola hänskjutas till en skiljenämnd, bestående 
af 2 ombud för arbetsgifvarne, 2 ombud för arbetarne samt en af dessa gemensamt 
utsedd 5:e skiljeman; kunna parterna ej enas vid detta val, utses skiljemannen af 
borgmästaren i Stockholm. Förrän skiljenämnd tillsatts och fällt sitt utslag, får 
hvarken strejk eller lockout anordnas. 

Inom bryggeriindustrien var arbetstillgången god under hela kvartalet. Ett 
bryggeri nedlade emellertid sin verksamhet från och med augusti månad, hvilket med
förde en längre eller kortare tids arbetslöshet för 27 arbetare, däraf 17 män och 10 
kvinnor. Öfvertidsarbete förekom under sommarmånaderna vid samtliga bryggerier, 
om också icke i någon större utsträckning. I juli uppsade arbeterskorna det till 1 
oktober gällande löneaftalet: underhandlingar öppnades om en ny lönereglering, men 
voro ej afslutade vid kvartalets utgång. 

Den kemisk-tekniska industrien. Inom tvål- och såpfabrikationen var ar
betstillgången normal såsom under föregående kvartal. 

Inom sprängämnestilherkningen var ställningen alldeles densamma som under 
föregående kvartal. 

Den grafiska industrien. Inom bok- och stentryckeriyrket var tillgången på 
arbete mindre god under kvartalets förra hälft, men blef sedan något bättre. För
hållandena voro ungefär desamma som under motsvarande tid föregående år. 

J. B. N. 

Norrköping. 

Byggnadsverksamheten. 

Tillgången på arbete har fortfarande varit tillfredsställande, ehuru tendenser till 
försämring yppa sig. Ett afsevärdt ringa antal nybyggen har nämligen anmälts, men 
ännu torde vara för tidigt att afgöra, huruvida detta förhållande är början till ett 
konstant nedgående i byggnadsverksamheten eller blott tillfälligt. Arbetarnes inom 
byggnadssnickeriyrket under förra kvartalet började lönerörelse har ej ledt till något 
resultat. 

Inom tapetserareyrket har tillgången på arbete varit god, och en af arbetarne 
åstadkommen lönekonflikt, hvilken ledde till 2 dagars strejk, har afsevärdt förbättrat 
deras förhållanden. Timpenningen är nu 40 öre med en höjning af 25 % vid öfvertid 
och bO% vid natt- eller söndagsarbete. Fastställd minimilön för utlärd arbetare är 
I8.00 kr. per vecka. Konflikten gällde äfven lärlingstiden, och bestämdes denna till 
4 år efter fyllda 16 års ålder och med en aflöning under dessa år efter förtjänst. 

Trävaruindustrien. 

Den under förra kvartalet började strejken af brädgårdsarbetare afslöts den 
15 augusti, utan att arbetarnes fordran om uteslutande fackföreningsmedlemmars an
tagande i arbetet bifölls. - Tillgången på arbete har varit god, timpenningen är i 
genomsnitt 38 öre. 
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Inom möbelsnickeriyrket har arbetstillgången varit synnerligen god. Arbetarne, 
som till den 1 augusti uppsagt sin prislista, hafva efter fredlig uppgörelse fått sin 
timpenning höjd från 30 till 35 öre. För öfvertidsarbete på arbetsdag höjes dessutom 
denna timpenning med 25 % och på natt eller söndag med 50%. Minimilönen har ga
ranterats till lö.oo kr. per vecka, och vid sjukdom eller olycksfall erhålla arbetarne 
under tvenne månader l.oo kr. per dag utöfver hvad olycksfallsförsäkringslagen bestämmer. 
Arbetstiden per vecka skall utgöra GO timmar under 9 månader af året och 57 timmar 
under de trenne sommarmånaderna. 

Arbetarnes fordran, att blott fackföreningsmedlemmar skulle i arbetet antagas, 
afslogs af arbetsgifvarne, och förefinns sålunda härutinnan ingen bestämmelse. 

Textilindustrien. 

Inom bomullsbranschen har tillgången på arbete alltjämt ökats, och den kan nu 
vid kvartalets slut sägas vara god. 

En partiell strejk, omfattande de minderåriga vid ett af stadens spinnerier, före
kom redan i maj d. å., ehuru intet därom i förra kvartalsberättelsen meddelades. Där
vid utverkades 50 öres förhöjning i veekoaflöningen, och vid stadens samtliga spinnerier 
ntgår nu aflöningen till dessa minderåriga med 7.is kronor per vecka. Någon annan 
löneförändring har emellertid icke varit att anteckna. 

Näring- och njutningsmedel. 

I fråga om sockerindustrien har tillgången på arbete varit god, men icke desto 
mindre har öfverflöd på arbetskraft förekommit. Särskildt gäller detta hela september 
månad, då allt arbete vid Aktiebolaget Gripens soekerraffinaderi var inställdt med an
ledning af omfattande reparationer inom fabriksbyggnaderna 

Pappersindustrien. 

Trämasse- och papperstillverkningen synes för närvarande vara den enda industri
gren, om hvilken icke obetingadt kan sägas, att tillgången på arbete är god. Den kan 
dock betecknas som medelmåttig, och öfverflöd på arbetskraft har ej visat sig. 

Inom samtliga, här ej upptagna yrken och industrier har någon 
förändring under kvartalet icke förekommit, och för den skull kan 
om arbetsmarknaden in dess helhet sägas, a t t den är god. 

II. L. 

Jönköping. 
Arbetstil lgången har fortfarande varit god, och hvarken öfver

flöd eller brist pä arbetskraft har rådt. På grund af ökad bygg
nadsverksamhet ha förhållandena vari t bättre än under motsvarande 
tid föregående år. O. T. 

Kalmar. 
Arbetstillgången har varit mycket god. Grofarbctarne ha för

tjänat 25—30 öre i timmen och murarne 45--50 öre. Endast inom 
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mekaniska verkstadsindustrien har rådt öfverflöd på arbetskraft. För 
arbetare vid kakelugnsfabrikerna har löneförändring ägt rum, lär
lingar ha haft 20 ä 30 öre pr timme och gesäller 40 ä 60 öre. 

Hj. A. 

Karlskrona. 
Arbetstillgången har jämväl under det 3:e kvartalet af resp. 

industriers idkare här inom distriktet i allmänhet bedömts såsom god. 

Det har egentligen endast varit ett enda fack, som utgjort undantag i detta af-
seende, nämligen stenindustrien. (Uppgifterna rörande denna ortens viktigaste industri 
hafva alltjämt baserats företrädesvis pä noggranna och värdefulla uppgifter frän firman 
C. Magnusson i Karlshamn, ombud för de 7 förenade blekingska stenhuggeriflrmorna, 
»Granitindnstriföreningen S.») 

De 7 förenade blekingska granitflrmornas sammanlagda produktion under juli 
månad i år visade visserligen vid jämförelse med samma månad i fjor en stegring af 
17 procent och augusti månads produktion i år till och med icke mindre än 68 pro
cents förhöjning i jämförelse med produktionen under motsvarande månad 1903. Men 
det oaktadt lyda båda månadsrapporternas allmänna omdöme om arbetstillgången pä 
»otillräcklig>. Och dock har en ny granitfirma vid tiden för halfårsskiftet kunnat 
etablera sig vid Jernavik och där under första månaden sysselsätta 30 till 40 man. 

Dessa till synes stridiga uppgifter bero på följande omständigheter: ho) En af 
de 7 firmorna i konsortiet hade redan den 1 juni i fjor tills vidare helt och hållet upp
hört med sin stentillverkning. Och denna låg sedan nere ända till juni i år, då den 
åter upptogs (jfr föreg. kvartalsrapport). Härigenom komrao de här ofvan återgifna 
produktionssiffrorna för juli och augusti 1903 att endast afse 6 af firmorna, under det 
att det varit 7 firmor, som samverkat vid åstadkommande af den särskildt under au
gusti så ofantligt mycket större produktionen i år. — 2:o) En annan af de till kon
sortiet hörande firmorna hade den 1 juli i fjol nedlagt verksamheten vid en af sina 
arbetsplatser (i anledning af konflikten på Gunön), och verksamheten där är nu sedan 
februari månads början i år äfvenledes återupptagen. — 3:o) Vid konsortiets stenhug-
gerier har det under juli och augusti månader i år arbetats rätt mycket på lager i 
spekulation på lifligare marknad under hösten. — 4:o) Slutligen bör det äfven nämnas, 
att arbetstiligången under de här ifrågavarande månaderna varit ganska ojämnt för
delad mellan de till konsortiet hörande firmorna; under det att den för en eller an
nan ibland dem varit synnerligen riklig (särskildt lär förhållandet varit så för en 
bland dem, hvilkon drifver tillverkning för export på England), så har den samtidigt 
för de öfriga varit mer eller mindre knapp, så att dessa i stället fått arbeta på lager. 
Då nu dessa senare under de ifrågavarande bägge månaderna utgjort flertalet, har 
följden blifvit, att det allmänna omdömet om arbetstillgången under tiden kommit att 
resultera i ett »otillräcklig». 

Icke från någon yrkesgren har det varit tal om öfverflöd på 
arbetskraft. Men väl fortfar samma klagan som förut inom kakel-
industrien tffver brist på utlärda arbetare i yrket, en brist, som 
naturligtvis föranledt, att arbete på öfvertid då och då måst till
gripas för att hinna få alla arbeten färdiga till bestämd tid. Sär
skildt har så varit förhållandet i Karlskrona, där byggnadsverksam-
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heten a l l t fortfarande varit mycket liflig. — Äfven från en trävaru-
firma, som bedrifver afverkning, försågning och export af trävaror 
och som sysselsätter 500—600 arbetare, har ingåt t anmälan om knapp 
til lgång på arbetskraft. 

Lönerörelser. 

Såsom i rapporten för årets 2:a kvartal omtalades, hade möbelsnickeriarbetarne 
i K a r l s k r o n a den 23 maj i år uppsagt sin sedan den 1 september 1901 gällande pris
lista. Den 27 augusti har nu nyt t arbetsaftal blifvit undertecknadt att gälla från den 
1 september 1904 till den 1 augusti 1905 med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. 
De viktigaste förändringar, som med det nya aftalet infördes, voro: Lo A c k o r d s 
a r b e t e b l e f nu t i l l å t e t ; 2:o aflöningarna under 3:e och 4:e läroåren bestämdes 
till 17 och 25 öre i timmen i stället för förut resp. 9 och 12 kronors veckolön, och 
aflöningen under det 5:e året, utlärlingsåret, till 30 i stället för 27 öre i timmen; 3:o 
aflöningen till fullgod arbetare ( = fr. o. m. tj-.e åTet i yrket) bestämdes ti l l 35 i stället 
för 32 öre i timmen: 4:o arbetsaftalets giltighetstid skulle hädanefter räknas från den 
1 augusti i stället för från den 1 september. — Förhöjningen för öfvertidsarbete förblef 
oförändrad, och skall den således liksom förut utgå med 25 % under de 2 första timmarna 
efter ordinarie arbetstidens slut. annars alltid med 50%. 

Äfven i K a r l s h a m n framställde möbelsnickeriarbetarne under det gångna kvar
talet kraf på förbättring af lönevillkoren. De uppsade af denna anledning sitt gamla, 
ända sedan 1898 gällande löneaftal att utlöpa den 30 oktober, (Nytt löneaftal har 
också, då detta skrifves, redan blifvit undertecknadt. Och har därigenom timlönen för 
fullgod arbetare blifvit höjd från 25 till 28 öre för tiden intill den 1 november 1905. 
Efter denna tid höjes den ytterligare med 2 öre och utgår således sedan med 30 öre.) 

Arbetsg i fvare- och a r b e t a r e o r g a n i s a t i o n e r . 

En ny fackförening, afdelning af Bleck- och plåtslageriarbetareförbundet, bil
dades den 23 augusti i Karlshamn. Föreningen kunde genast vid bildandet räkua 
9 medlemmar. 

Såsom bidrag till kännedomen om faekföreningsväsendet på den blekingska lands
bygden har under kvartalet antecknats, att ätenhuggeriarbetarefaokföreningar för när
varande finnas på följande platser: Edstorp, Elleholm, Gunön, Kopprarp, Merseruni, 
S-itilleryd och Skönevik. 

I den förra kvartalsrapporten lämnades uppgift om, att antalet medlemmar i 
Karlskrona arbetarekommun den 1 juli var 446'. — Arbetarekommunen i Karlshamn 
hade vid samma tidpunkt omkring 250 medlemmar med 8 anslutna fackföreningar, af 
hvilka de B tillhörde staden och 2 närliggande landsbygd. — I Ilonneby arbetare
kommun voro ännu i april i år endast 3 fackföreningar representerade, nämligen 
hageriarbetarnes, mureriarbetarnes och skomakeriarbetarnes. — Sölvesborgs arbetare
kommun räknade i september 60 medlemmar. P . A. E. 

Malmö. 
Arbetstil lgången har under kvartalet varit inom de flesta yrkes

grenar jämn, synnerligen god har den varit inom möbelindustrien, 
tapetserare-, målare-, byggnads-, bleck- och plåtslageri; järn- och 
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metallvaruyrlcena; på grund af den f. n. ytterst lifliga byggnads
verksamheten råder särskildt inom byggnadsfacket och därmed sam
hörande yrkesgrenar rik tillgång på arbete. 

öfverflöd på arbetskraft synes hafva förekommit inom möbel
industrien, järn- och metallarbetarefacket och buntmakarefacket, 
brist däremot på arbetskraft inom skrädderi-, byggnadsarbets-, ta
petserare-, bleck- och plåtslageriyrkena. 

Löneförändringar. 

Inom gördelmakarefacket har mellan arbetareorganisationen å ena sidan och 
4 arbetsgifvare å andra sidan träffats aftal, så att minimilönen för 20-åringar höjts till 
36 öre pr timme. 

För öfvertidsarbete har stadgats 35 % tillägg för kvällsarbete. 
50 % > » nattarbete. 

100 % » > söndagsarbete. 
Inom tapetserare- och dekorationsfacket har arbetslönen ökats med 15 #. 
Handelsarbetarne hos kolfirmorna hafva efter aftal mellan föreningen och 4 här

varande kolfirmor erhållit förhöjning i veckoaflöningen från 15 till 18 kronor samt 
30 hl. stenkol pr år för den som varit i firmornas tjänst minst 6 månader. Be arbetare, 
som ej tillhöra föreningen, erhöllo förhöjning af 1 kr. pr vecka. 

Lönen för cementarbetarne har höjts sålunda, att arbetslönen pr timme numera 
varierar mellan 33 och 40 öre i st. f. såsom förut 31—38 öre. 

Inom glasmästarefacket har timlönen höjts från 38 till 42 öre. 

Öfvertidsarbete har förekommit mest inom tapetserare- och dekorationsfacket samt 
inom målare- och gördelmakarefaeken. 

Förkortning i arbetstiden med 2 timmar pr vecka har inträdt inom tapetserare-
yrket och förlängning af arbetstiden med 2 Va timmar pr vecka inom textilbranschen. 

I öfrigt föreligga rörande löneförhållanden och arbetstid följande närmare upp
gifter: 

Textilarbetarne: A r b e t s t i d : 10 Va timmar, dagligen. A f l ö n i n g s s y s t e m : dels 
ackordsystem med s. k. premieackord, dels timlön utgörande 

25 öre för vuxen manlig arbetare, 
12—18 > > » kvinnlig > 

Måleriarbetarne: A r b e t s t i d : 10 timmar dagligen. T i m l ö n : 45 öre. 
Byggnadsarbetame: A r b e t s t i d : 10 timmar dagligen, 9 timmar om lördagarna. 

T i m l ö n för yrkeslärda träarbetare 44 öre, 
> > > murare 45 > 

I början af juli nybildades en fackförening, kallad Varuutkörarnes fackförening; 

de till denna förening hörande bagerikuskame hafva träffat aftal med sina arbets
gifvare på följande villkor: 

1. de s. k. finbrödsutkörame få en fast aflöning af 19 kronor i veckan -f 

provision af försäljningssumman; 

2. de s. k. grofbrödsutkörarne få en fast aflöning af 18 kronor i veckan + 1 % 

provision af försäljningssumman: 

3. transportutkörame, d. v. s. de som endast köra varor men ej sälja, ha en fast 

aflöning af 20 kronor i veckan, utan provision. 
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Några mera betydande industriella företag ha under kvartalet ej tillkommit eller 
nedlagts, ej heller ha nägra strejker af större betydenhet förekommit. 

Som nyss nämndes, har en ny fackförening bildats nämligen Varuutkörarnes 
fackförening, räknande cirka 100 medlemmar. 

J. L. 

Helsingborg. 

Ställningen å arbetsmarknaden under kvartalet har i allmänhet 
vari t god och i de flesta yrkesgrenar bättre än under motsvarande 
tid föregående år. 

Arbetstillgången inom byggnadsindustrien h&r, liksom under andra 
kvartalet, varit särdeles riklig, hvarför inom hithörande yrken sys
selsatts 50 å 75 °/o större arbetareantal än motsvarande tid i fjol; 
dock har behöflig arbetskraft utan svårighet anskaffats, hvarti l l 
Danmark lämnat den största kontingenten. 

God har äfvenledes arbetstill gången varit inom smedsyrket, jute-
väfnads-, cigarr- och tobakstillverkningen; normal inom den mekaniska 
verkstadsindustrien, skofabrikerna, jacquardväfveriet, gummi-, socker-, 
superfosfat- och svafvehyretiUverkningen. Knapp var däremot arbets-
tillgången inom hand skomakare- och skrädderiyrkena, skeppsbyggnads
industrien, liornlimstillvcrkningen samt för lossnings- och lastningsar
betare under juli. 

Det stora antal grofarbetare, som mest sysselsättas vid tillfälliga 
arbeten och hvilkas antal i början af kvartalet ökades med cirka 
150 st., som genom konflikten vid Helsingborgs kopparverk blifvit 
lediga, hafva under kvartalet haft arbete, dels å den kringliggande 
landsbygden och dels vid de olika byggnadaarbetena inom staden, 
hvarför sådan arbetskraft till och med saknades under september. 
Tillgången på kvinnlig arbetskraft är fortfarande otillräcklig på de 
flesta områden och gör sig mest kännbar inom tjänarinnebranschen, 
där knappast hälften af behofvet kunnat tillfredsställas. 

Angående aflönings- och arbetsvillkor har ingenting anmärknings-
värdt förekommit, utan torde dessa vara i hufvudsak desamma som 
under närmast föregående kvartal . 

Af de i föregående rapport relaterade pågående arbetskonflikter 
har den vid Glumslöfs och Sundsviks tegelbruk icke undergått nå
gon förändring. Däremot har konflikten vid Helsingborgs koppar
verk, hvilken pågått sedan början af juli, fatt sin lösning under, 
oktober månad, hvarom mera i nästa rapport. C. J. 
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Halmstad. 
Tillgången å arbete har under tredje kvartalet i allmänhet varit 

densamma som under andra kvartalet och kan i stort sedt betraktas 
som god. Inom de särskilda och mera viktiga yrkesgrenarna har 
ställningen gestaltat sig på följande sätt. 

Stenindustrien. 

Vid cementtillverkningen har man haft fullt upp med arbete. Öfverflöd p& ar
betskraft har därför ej förekommit. Endast i fråga om själfva grofarbetet ha fler 
arbetssökande anmält sig, än som kunnat mottagas. 

Vid stenhuggeriema har tillgången å arbete varit medelmåttig för gatsten, men 
god för byggnadssten, detta senare till följd af den lifliga byggnadsverksamheten. 

Metallindustrien. 

Vid gjuterierna har tillgången å arbete varit någorlunda god, dock mindre än 
under föregående kvartal. De arbetssökande ha varit färre till antalet än änder andra 
tider på året. 

Inom 'plåtslagerifacket har arbetstillgången varit god. Brist på arbetskraft har 
<lelvis rådt, enär värnplikten lagt beslag på en hel del af arbetarne inom yrket. 

Inom smidesyrket har man på grund af byggnadsverksamheten haft godt om 
arbete. 

Skeppsbyggnadsindustrien. 

Inom denna yrkesgren har arbetstillgången varit mindre god. Ställningen å 
fraktmarknaden är nämligen allt fortfarande otillfredsställande, och detta återverkar 
naturligtvis på skeppsbyggeriet. 

Byggnadsverksamheten. 

Inom byggnadsyrket var tillgången å arbete nu liksom under andra kvartalet 
synnerligen god. Sedan behöflig arbetskraft till de stora byggnadsföretagen anskaffats 
under l:a och 2:a kvartalen, har någon brist ej längre rådt. 

Äfven inom målarefacket har god tillgång å arbete förefunnits. Emellanåt har 
man känt brist på arbetskraft, särskildt i slutet af kvartalet, då man haft brådt med 
att få de nya bostadslägenheterna färdiga. 

Trävaruindustrien. 
Inom snickeri fabriksverksamheten har tillgången å arbete varit god, om än något 

mindre än under föregående kvartal. Hvarken öfvcrfiöd eller brist på arbetskraft har 
förmärkts. 

I möbelsnickeriet var under förra delen af kvartalet tämligen stilla, hvaremot 
under den senare delen, såsom vanligt, beställningar börjat inflyta. 

Läderindustrien. 
Inom garfveriyrket har tillgången å arbete varit god. I allmänhet kan sägas, 

att konjunkturerna under ett helt års tid varit gynnsamma. Arbetstiden utgör 10 
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timmar. Lönerna ha i allmänhet utgått med 18 kr. pr vecka till gesällerna och med 
cirka 10 kr. till lärlingarne. 

Inom sadelmakareyrket har det varit ovanligt dåligt med arbete, myeket sämre 
än nnder 2:a kvartalet. Öfverflöd på arbetskraft har rådt, och hafva de fasta arbe-
tarne till god del sysselsatts med lagerarbete. Jämfördt med 3:e kvartalet i fjol 
har detta kvartal ställt sig åtskilligt sämre. 

Textilindustrien. 
Tillgången å arbete under kvartalet god, hvadan sålunda förbättring inträdt. 

Öfverflöd på arbetskraft har rådt. Beslut har fattats om uppförandet af en ny ma-
skinfiltfabrik i Halmstad. E t t bolag har bildats för ändamålet. 

Beklädnadsindustrien. 

Inom skrädderiyrket har tillgången å arbete varit medelgod, som vanligt sämre 
än under 2:a kvartalet. Öfverflöd på arbetskraft har förekommit. 

I afseende på skotillverkningen var tillgången å arbete god och delvis bättre än 
under 2:a kvartalet. Godt om arbetskraft har det dock varit. Arbetet utföres mest 
på ackord. 

I fråga om filthattfabrikationen har tillgången å arbete varit stadd i ökning, 
hvadan sålunda förbättring inträdt. Afven vid jämförelse med motsvarande tid i fjol 
ter sig ställningen till detta års fördel. Många hafva sökt arbete, hvadan det varit 
lätt att få behofvet af ökad arbetskraft fylldt. Arbetstiden var före den 27 augusti 
8 f. m.—4 e. m. och är efter samma dag 7 f. m.—6 e. m. 

Pappersindustrien. 
Inom bokbinderifacket har tillgången å arbete varit utmärkt god liksom förut 

under hela året. Brist på arbetskraft har dock ej förekommit. 

Den grafiska industrien. 
Inom 'boktryckeriyrket var tillgången å arbete god liksom under 2:a kvartalet 

och bättre än under motsvarande tid i fjol. Något öfverflöd på arbetskraft har i all
mänhet ej förekommit. I slutet af kvartalet har öfvertidsarbete utförts, på somliga 
tryckerier under ända till 18 timmar i veckan. 

Löne rö re l s e . 

Vid Halmstads gjuteri och mekaniska verkstad har lönereglering ägt rum under 
kvartalet. I genomsnitt liar lönen höjts med 2 öre pr timme för samtliga verkstads-
arbetarne. 

Gjutarne utföra sitt arbete på ackord. För vid inrättningen anställda-snickare 
och målare höjdes timlönen redan under 2:a kvartalet med 2 öre pr timme. 
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Ben kooperativa verksamheten har under de senare åren tagit 
god fart i Halland. Inköpsföreningar finnas nu här och där i byg
derna. I Halmstad har kooperativa föreningen »Aktiv», som till
handahåller sina medlemmar specerier, under senare tiden gått be
tydligt framåt och börjat inrätta filialer i de olika stadsdelarna. 

Tvenne bageriföreningar finnas härstädes sedan flera år till
baka. Båda bestå mest af arbetare. Den äldsta — Halmstads Ba
geriförening — har nu 745 medlemmar. Den har skaffat sig en 
egen bageribyggnad och dessutom under årens lopp utdelat ända 
till 20 % åt hvarje medlem på den summa, för hvilken bröd köpts 
under året. Det oaktadt har brödet varit af minst lika god be 
skaffenhet som från andra bagerier. 

För åtskilliga år sedan startade ett bolag ett större svinslak
teri i Halmstad. Affären gick emellertid med förlust och höll på 
att gå om intet. Då bildades en förening af landtbrukare i mellersta 
och södra Halland, hvilken förening arrenderade slakteriet. Hvarje 
medlem förband sig att lämna alla sina svin till slakteriet. Nu 
går affären med fördel, landtbrukarne få sin vara väl betald och 
medlemmarne därjämte ej så liten vinst. Fråga har uppstått, att 
föreningen skall inköpa slakteriet. 

K. V. P. 

Göteborg. 
Ställningen å arbetsmarknaden har inom de flesta områden varit 

god, och som ett allmänt omdöme kan sägas, att arbetsförhållan
dena ställt sig bättre än under motsvarande tid föx'egående år. 

Under det gångna kvartalet har sålunda tillgången å arbete 
varit särdeles god och inom flera yrken icke motsvarats af tillräck
lig arbetskraft. Särskildt halva landtbrukarne i omnejden, hus
mödrarna i staden och de mek. verkstäderna klagat öfver brist på 
duglig arbetskraft, och den i staden befintliga arbetsförmedlings
anstalten har nu liksom under förra kvartalet endast kunnat be
sätta cirka hälften af alla de platser, som af sådana arbetsgifvare 
ställts till dess förfogande; mot slutet af kvartalet inträdde dock 
en försämring i arbetstillgången å den manliga afdelningen. 

Från 9 arbetsgifvare och 15 fackföreningar ha ingått uppgifter 
öfver ställningen å arbetsmarknaden, och grundar sig följande redo
görelse därpå äfvensom på särskildt inhämtade detaljerade upplys
ningar. 

Stenindustrien. 
Inom kakelugnsmakareyrkct liar arbetstillgången varit god och förbättring häx-

utmmui inträdt i JorhAllande till föregående kvartal. 
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Inom denna industrigren har det visat sig vara brist på arbetskraft. Göteborgs 
kakelugnsmakareförening har ej kunnat gå in pa fackföreningens lönefordringar, ar-
betarne hafva därför slutat och sökt sig sysselsättning på annat håll. — Någon strejk 
har ej kunnat förklaras på grund af gällande löneaftal. 

Kakelugnsmakaref ören ingen har i följd häraf nödgats annonsera i utländska 
tidningar efter arbetare. Resultatet häraf kommer att meddelas i nästa rapport. 

Metallindustrien. 
Inom plåtslagerifacket har arbetstillgången varit god, nästan bättre än under 

motsvarande kvartal föregående år. Några höjningar eller sänkningar af arbetstiden 
eller lönerna ha ej förekommit. Ej heller har arbetslöshet rådt under kvartalet; 
öfvertidsarbete förekom endast i undantagsfall vid brådskande arbeten. 

Maskinindustrien. 
Några anmärkningsvärda förändringar hafva inträdt endast beträffande avlönings

förhållandena vid statens järnvägsverkstad, där åtskilliga arbetare inom de olika 
facken, hvilka ej nått högsta timlönen, erhållit 1 öres förhöjning pr timme. De i 
föregående rapport angifna minimilöner äro sålunda numera ökade med 1 öre. För
ändringen inträdde den 11 oktober i enlighet med vid verkstaden gällande sed, att 
dylika löneförhöjningar vidtagas den 11 april och 11 oktober. 

Byggnadsverksamheten. 
Tillgången på arbete kan anses ha varit god, i jämförelse med förra kvartalet 

har någon försämring ej inträffat. Ofverflöd på arbetskraft har ej förekommit, men 
brist härå visade sig i fråga om byggnadsträarbetare, och torde orsaken härtill ha 
varit den omfattande byggnadsverksamhet, som bedrifvits såväl inom staden som sär-
skildt i dess omnejd. För dessa arbetare har aflöningen till följd häraf något ökats. 

Inom murar efacket bar lönerörelse pågått. Underhandlingarna därom mellan 
byggmästareföreningen och mnrarefackföreningen resulterade i ett aftal, som bl. a. 
beviljade arbetarne 5 öres förhöjning i timlönen. 

Trävaruindustrien. 
Den i föregående rapport berörda lönerörelsen inom möbelsnickarefacket afslutades 

genom ett aftal å 1 år från 1 sistl. juli, hvilket deu 30 juni afslöts mellan snickarnes 
yrkesförening och Sv. träarbetareförbundets afdelning i staden. Genom aftalet fast
ställdes minimilönen för duglig maskinsnickare till 36 öre i timmen, för dugliga 
möbelsnickare, svarfvare och bildhuggare till 38 öre. Från dessa minimibelopp kunna 
undantag göras beträffande mindre dugliga arbetare, hvilka dock ej få aflönas lägre 
än 33 öre i timmen. Vid ackordsarbete garanteras minimilönen: öfvertidsarbete be
talas med 25 a 50 % förböjning. Förutom försäkring mot otycksfall enligt gällande 
lagbestämmelser tillförsäkras arbetarne 1 hr. per (lag under GO-dagars karenstiden 
vid sjukdom till följd af olycksfall i arbetet. 

Inom snickerifabriksverksamheten har tillgången på arbete varit medelmåttig 
och jämförd ined förra kvartalet ej visat vare sig förbättring eller försämring. Det
samma gäller i afscende på tillgången på arbetskraft. Tillverkningsvärdet är dock 
betydligt mindre under detta kvartal än under motsvarande kvartal föregående år. 

Inom brädgrirdsrörelsen har tillgången på arbete varit dålig och ungefärligen 
lika med föregående kvartal , och såsom en följd häraf har det funnits ofverflöd 
pä arbetskraft. En mindre löneförhöjning förekom i början af kvartalet efter en 
arbetskondikt. hvaroin utförlig redogörelse återfinnes under lönerörelser i förra kvar
talets rapport. Öfvertidsarbete eller förkortning af arbetstiden har ej förekommit. 
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Inom pitprops- och sleepersbramchen kan tillgången å arbete anses som sär
deles dålig, och har försämring häri inträffat mot föregående kvartal; orsaken härtill 
uppgifves vara, att från såväl Finland som Norrland utskeppats en massa klent virke, 
som sålts till vrakpris eller i konsignation, hvarigenom Göteborgsvirkets afsättning på 
ntlandet omöjliggjorts. Öfverfiöd på arbetskraft har förekommit på grund af den minskade 
efterfrågan och hämmade fabrikationen. Löneförhöjningar, lönesänkningar eller öfver-
tidsarbete har ej förekommit; däremot har förkortning af arbetstiden ägt rum med 
anledning af den minskade tillgången på arbete, — Jämfördt med motsvarande 
kvartal föregående år har detta visat mindre efterfrågan, sämre priser och som en 
följd däraf större lager. 

Vid korktillverkningen sysselsättas 105 arbetare, hvaraf 34 vuxna män, 48 
kvinnor och 23 minderåriga (under 18 år); af dessa arbetare äro 43 (däribland 1 
kvinna) organiserade. Deras under första kvartalet förda underhandlingar med resp. 
arbetsgifvare ledde, som i föregående rapport omnämnts, till ett aftal, såsom bl. a. för
kortade arbetstiden från 56 till 51 timmar i veckan och jämväl förbättrade afiönings-
förhållandena. Den genomsnittliga veckoförtjänsten utgör numera för män c:a 17 kr., 
för kvinnor c;a 8 kr. och för minderåriga c:a 7 kr. 

Den ti l l skiljenämnd hänskjutna lärlingsfrågan afgjordes i september. Lär
lingstiden bestämdes till 2 år, med undantag dock för lärling, som användts 1 år vid 
styckning e. d., då arbetsgifvaren äger använda honom som lärling vid maskin i 
ytterligare 2 år. Endast en lärling på hvar femte maskin får anställas; lönen utgår 
under första året med /« och andra året med 6/e af ordinarie priser. 

Beklädnadsindustrien. 
1 skrädderiyrket har tillgången på arbete varit ringa och sämre än föregående 

kvartal, hvaraf blifvit följden, at t öfverfiöd på arbetskraft funnits, öfvertidsarbete, 
förkortning af arbetstiden eller eljest några anmärkningsvärda förändringar ha ej 
förekommit. Detta kvartal kan anses lika med motsvarande kvartal föregående år. 

Inom skotillverkningen har tillgången på arbete varit sämre än föregående kvar
tal ; icke desto mindre har det visat sig vara brist på duglig arbetskraft. 

Vattentransporten. 
Fraktmarkuaden, mycket otillfredsställande med låga rater, kan anses lika dålig 

som föregående kvartal. 

Lönerö re l se r o. d. 

Af de vid förra kvartalets slut kvarstående lönerörelserna hafva åtskilliga under 

det sista kvartalet afslutats. 
Inom stufveriarbetarefacket, där arbetarno gjorde framställning om högre löner 

och andra förmåner, fastställdes genom uppgörelsen timlönen till 50 öre under ordinarie 
arbetstiden, 55 öre för öfvertidsarbete och 60 öre för nattarbete. Aflöningen för hel 
arbetsdag (10 timmar) utgår med, kronor 4.so. De nya timlönerna, som innebära en 
förhöjning af 5 öre per timme, började tillämpas den 1 augusti. Genom aftalet till
försäkras arbetsgifvarne en del förmåner genom förändringar i arbetsmetoden. 

Åkeriarbctarestriden afvecklades den 14 augusti till arbetarnes förmån, i det 
lönen höjdes från 12 kr. till 13,so per vecka jämte andra förmåner. (Inom detta fack 
utgår endast en del af lönen efter veckoberäkning, resten efter en viss ackordsberäkning.) 

Vid afvecklingcn af målarnes lönerörelse under förra kvartalet återstodo några 
punkter, hvaroni parterna icke kunde enas och som hänskjutits till skiljenämnd. Genom 
denna har v i n t e r l ö n o n fastställts till 42 öre under 1904—1905 

> 45 > > 1905-1906 
, 48 » » 1906—1907 och året därpå 50 

38 



4 8 0 ARBETSFÖRHÅLLANDENA Å OLIKA ORTER I RIKET. 

öre eller lika med sommarlönen, forutsatt likväl, att aftalet, som gäller till 1 mars-
1907, icke blir uppsagdt innan dess. Äfven i ett par andra frågor fällde skiljedomen 
utslag ti l l i hufvudsak arbetarnes förmån. 

Strejken vid en härvarande textilfabrik kan äfvenledes sägas ha blifvit af-
vecklad, i det en del arbetare återgått i arbete på förutvarande villkor och en del 
andra åter sökt sig annat arbete. 

Ännu oafgjorda äro följande lönerörelser: inom murarefacket, där flera under
handlingar under kvartalet ägt rum, dock utan att något slutligt resultat kunnat er
nås; samt inom salt- och sodaindustrien, där den förut omnämnda strejken ännu 
pågår. 

Inom gråstensarbetarefacket nedlades arbetet i jul i månad hos ett par arbets-
gifvare, som icke ansågo sig böra bifalla vissa af arbetarnes fackförening gjorda kraf. 
Efter ett par dagar löstes emellertid denna konflikt, i det att arbetarnes önskningar 
biföllos. 

Spårvägspersonalen gjorde i september månad on framställning t i l l styrelsen 
om följande förändrade löne- och arbetsförhållanden: att lönen nöjes från nuvarande-
85 kr. per månad till 91.67 samt att tre ålderstillägg ä 100 kr. hvart fjärde år be
viljas mot nuvarande fyra ålderstillägg ä 5 kr. per månad hvart femte år. För extra 
personalen begärdesen löneförhöjning från 30 till 35 öre per timme. Slutligen anhölls 
om arbetstidens nedsättande från 9 till 8 timmar. Spårvägsstyrelsen har emellertid 
helt afslagit denna framställning. 

Inom kakelugnsmakar•«facket har det rådt en tvist mellan arbetsgifvarne och 
arbetarne angående lärlingsfrågan. Följden häraf har blifvit, att åtskilliga arbetare 
slutat hos sina nrbetsgifvare och i stället börjat att arbeta hos af dem själfva ut
sedda mästare. De förutvarande arbetsgifvarne ha härigenom ställts i stor förlägenhet. 

,/. K. 

Venersborg. 
Den i år inträffade missväxten i norra Elfsborgs 03h det intill 

liggande Bohuslän har menligt inverkat på marknaden för den i 
dessa t rakter bedrifna mindre industrien, som har sin hufvudsak-
ligaste omsättning begränsad ti l l omkringliggande orter. Dit höra 
mindre mekaniska verkstäder, såg- och träförädlingsverk t i l l afsalu pä 
platsen, handtverkerier in. fl. 

Den större industrien, som afsätter sina alster öfver hela landet 
eller exporterar, står naturligtvis i det närmaste oberoende af det 
ekonomiska betryck, hvari landtbruket härstädes rakat, och har haft 
en fortgående tillfredsställande omsättning, som på några områden, 
däribland sko- och tändsticks fabrikationen, varit något lifligare iin 
under samma tid sistlidne år. 

En ny större läderfabrik har under tredje kvartalet börjat sin 
verksamhet i Venersborg, den enda på platsen, sedan ett mindre 
garfveri nedlades för omkring ett år sedan. 

Tillgången på arbete har varit mycket god, så at t behofvet af 
arbetskraft endast med svårighet kunnat fyllas, hvilket till stor del 
beror på, a t t byggnadsarbetena vid Venersborgs asyl och hospital 
å Restad kraft ett stort antal arbetare inom olika yrken. 
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Några nämnvärda förändringar i fråga om aflöningar, arbets
tider eller andra angelägenheter, som röra arbetarne, hafva icke 
inträffat. 

Lefnadskostnaderna hafva dock stigit något på grund af miss
växten, i det priset å mjölk, smör, bröd, potatis m. fl. lifsförnöden-
heter blifvit högre än under vanliga normala förhållanden, under 
det priset å kött icke sjunkit i samma proportion, ehuru kreaturen 
säljas billigt. 

Ställningen inom de olika industri- och yrkesgrenarna angifves 
närmare af följande uppgifter: 

Arbetstiden är i regel 10 timmar, undantagsvis 10 '/a till 11 timmar året rundt. 
Sten-, jord- och grofarbetare, hvilka utföra läggning af byggnadsgrunder, gator, gas-, 
vatten- och afloppsledningar, stensprängning m. m., hafva någorlunda stadigvarande 
arbete omkring 8 månader af året. Den öfriga tiden sysselsätta de sig med tillfälliga 
arbeten. Stenarbetare i stadens tjänst hafva i aflöning 2.so till 3 kr. om dagen och 
hos enskilda ungefär detsamma. Jord- och grofarbetare hafva 2 kr., högst 2.so; å. 
Restad 20 till 30 öre pr timme. 

Ifrågavarande arbetare tillhöra icke fackorganisation. 
Järn- och metallarbetare. Tillgången på arbete har varit något så när god med 

undantag af mot slutet af kvartalet, då härvarande mekaniska verkstad nödgades ganska 
betydligt minska sin arbetsstyrka på grund af mindre afsättning och färre beställ
ningar, förorsakadt af missväxten inom afsättningsorten. — Aflöningen har i genom
snitt varit 25 öre pr timme för yrkeskunniga och 14 öre för lärlingar. »Styckarbete» 
förekommer icke i Venersborg för järn- och metallarbetare, men delvis vid verkstäderna 
i Trollhättan. — De flesta järn- och metallarbetarne i Venersborg tillhöra fack
förbundet. 

Träarbetare. Tillgången på arbete har varit god, men för byggnads- och grof-
snickare inträder här nästan alltid på hösten arbetsbrist. Finsnickare hafva däremot 
med få undantag jämn sysselsättning hela året. — Aflöningen för yrkeskunniga är 25 
till 30 öre i timmen. — Härstädes finns en Träarbetareförbundets fackafdelning, som 
för närvarande räknar 50 medlemmar, däTaf ett stort antal hafva anställning å Restad. 

Mureriarbetare. Alla arbetare hafva under kvartalet haft full sysselsättning. 
Aflöningen har utgått med 45 öre i timmen för yrkeskunniga — å Restad 50 öre — 
och med 22 till 35 öre för lärlingar och handtlangare. — Ackordsarbete förekommer 
sällan. Vid en fabriksbyggnad å landet betalas nu 9 kronor pr tusen tegel för niur-
ning. Nästan samtliga härvarande mureriarbetare tillhöra fackorganisationen. 

Måleriarbetare. Tillgången på arbete har varit mycket god, och öfvertidsarbete-
har ej så sällan förekommit. — Aflöningen för yrkeskunniga har varit 35 öre, å Restad 
40 öre pr timme, för något kunniga lärlingar l.so till 2 kr. pr dag. 

Den i förra rapporten omnämnda partiella strejken hos en af stadens målare-
mästare, med fordran på aflöningens höjande från 35 till 40 öre och att endast fack
föreningsmedlemmar skulle få af mästaren användas, aflöpte utan någon uppgörelse och 
utan några följder, i det de strejkande erhöllo anställning å Restad mot den for
drade aflöningen och mästaren ersatte dem med nya arbetare, dock delvis icke fullt 
yrkesku nniga. 

Tändsticksindustrien. Härvarande fabrik liar haft full sysselsättning. Brist på 
arbetskraft, särskildt kvinnlig, har hela sommaren varit rådande. Arbetstider och af
löningar, som till större delen utgå pr styck, hafva varit oförändrade. 

Fabriken har i höst inköpts af tändstickssynilikatet (Vulkan—Jönköping—Udde
valla), men detta säges icke medföra någon förändring i fabrikens verksamhet. 
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Pappersindustrien (å Vargön). Jämn verksamhet och inga förändringar. — 
Kunnig maskinarbetare erhåller 2.as och mindre kunnig från l.so till 2 kr. pr dag. 

Läderindustrien. Vid härvarande nyanlagda garfveri sysselsättas omkring 40 
arbetare med en aflöning af i genomsnitt kr. 15.40 pr vecka. Arbetarne tillhöra icke 
fackorganisationen. 

Skrädderiarbetare. Under sommaren är arbetstillgängen ojämn och knapp, men 
den ökas mot slutet för att under hösten blifva mycket god. 

För omkring två år sedan bildades härstädes en fackföreningsafdelniug, som utan 
något nämnvärdt motstånd från arbetsgifvarnes sida åstadkom en förhöjning af arbets
lönerna med 30 till 30 procent efter en af förbundet uppsatt prislista, men sedan detta 
mål vunnits, har fackföreningen så småningom minskats och säges nu vara upplöst. 
Möjligen står en eller annan arbetare kvar i organisationen. 

Allt arbete betalas pr styck. För bedömandet af arbetspriserna lämnas följande 
uppgifter å de vanligast förekommande persedlarne: För frack hos första klass mästare 
15 och hos andra klass 14 kr., för bonjour resp. 12 till 13 och 11 till 12 kr., för kavaj 
h till 9 och 7.25 till 8.25 kr., för vinterpaletå 11.so och lO.so kr., för sommarpaletå 10 
till 11 och 9 till 10 kr., för paletå för gossar 9 och 8 kr., för gosskavaj 6 till 6.so 
och 5.5o till 6 kr. 

Skofabrikationen. Omsättningen vid fabriken har varit mycket god, större än 
under samma tid förlidet år, så att beställningar ligga inne för lång tid framåt. 
Öfvertidsarbete har för den skull i regel förekommit med 6 timmar i veckan. Or
dinarie arbetstid 10 timmar pr dag. Behofvet af arbetskraft har någorlunda fyllts, 
dock mestadels med icke yrkeskunnigt folk. — Bagaflöningen utgår med 2.76 till 4 kr. 
för kunniga arbetare, och vid styckarbete förtjäna öfvade manliga arbetare 15 ti l l 
35 kr. pr vecka och kvinnliga 9 ti l l 18 kr., beroende på icke allenast öfning utan 
älven arbetets beskaffenhet. — Af fabrikens arbetare hafva cirka hälften eller omkring 
250 inträdt i fackorganisationen. 

Bryggeriindustrien. Såsom i förra rapporten meddelades, utbröt en konflikt vid 
det ena af stadens tvenne bryggerier, i det ägaren vägrade ingå på den af fackförbundet 
uppsatta prislistan och fordrade, att hvarje arbetare för sig skulle underskrifva de af 
honom erbjudna ailöningarna och arbetsvillkoren. Båda bryggeriernas ägare hade enats 
om lika aflöningar och villkor och undertecknat ett lika lydande ultimatum till ar
betarne, men dagen fö fe utgången af den utsatta tiden för arbetarnes underskrifter in
gick det ena bryggeriets ägare på arbetarnes fordringar utan att meddela detta till det 
andra bryggeriets ägare. Af dennes arbetare underskrefvo samtliga kontraktet med 
undantag af fyra, som tillhörde fackföreningen. Då dessa förelades att skrifva under 
eller aflägsna sig, valde de det senare. Af det förra bryggeriets arbetare tillhörde 
samtliga fackföreningen. Härvarande organiserade arbetare af alla industri- och yrkes
grenar förklarade då det bryggeriet, som ej böjde sig, bojkottadt, hvilket medfört en 
ej obetydlig minskning i försäljningen af dess öl och läskedrycker, hvaraf i sin ord
ning följt, att det andra bryggeriet haft ökad omsättning. 

Ingen uppgörelse har skett och bojkottningen fortfar. 

Afiöningcn är vid ena bryggeriet 22 öre pr timme eller 2.so kr. pr dag med 10 \ a 
limmar, vid det andra 20 öre eller 2.io kr. pr dag med samma. tid. Härtill kommer 
"jnk- och olycksfallsförsäkring samt fri läkarvård. 

Jlagcriarbetarne. Den för tvenne år sedan bildade fackföreningsafdolningen har 
upplösts, sedan den icke lyckades genomdrifva arbetarnes fordringar på mat- och logi-
-vstemets borttagande och användning af endast fackföreningsmedlemmar. 

,/. w. 
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Borås. 

April—Juni. Rörande väfveri-, spinneri- och triMfabriksarbetame 
har ingen förändring ägt rum sedan föregående kvartal. 

Färgeri- och app retur arbetare samt kattuntryckare hafva haft 
god til lgång på arbete, fastän icke så stor brådska varit rådande 
som under föregående kvartal . — För färgeri och appreturarbetarne 
har aflöningen på några ställen blifvit höjd. — En mindre strejk i 
detta yrke inträffade i början på kvartalet . 

Murare och byggnadssnickare hafva haft öfverflöd på arbete; 
särskildt inom snickareyrket har varit stor brist på arbetskraft, så 
a t t flera större arbeten därigenom blifvit försenade. Snickarne hafva 
fått sina löneförmåner förbättrade. 

A grofarbetare har jämväl varit brist, fast icke i så hög grad 
som bland träarbetarne. 

Bland skrädderiarbetarne har en mindre strejk ägt rum. En 
ny prislista med förhöjda priser har antagits. 

I allmänhet har tillgången på arbete varit större än under 
förra året. 

Juli—September. Vid väfverierna och spinnerierna har tillgången 
på arbete varit mycket god, och några fabriker ha icke kunnat er
hålla tillräcklig arbetskraft. En del smärre partiella löneförbätt
r ingar ägde rum. 

Vid tricotfabrikerna har ingen förändring inträdt. Färgerier 
och appreturverk hafva haft tillräckligt arbete. 

En liflig byggnadsverksamhet förekom under kvartalet. Murare 
och byggnadssnickare hafva därför haft rik tillgång på arbete, och 
på flera ställen inträffade brist på arbetare. De s. k. handtlangarne 
hafva efter en strejk i början af kvartalet fått sin aflöning höjd 
från 20 ti l l 22 öre i timman. 

1 skrädderiaffärerna var tillgången på arbete något mindre än 
under föregående kvartal . Någon arbetsbrist har dock icke före
kommit. 

Arbetstillgången och aflöningsförhållandena hafva under detta 
kvartal varit bättre än under motsvarande tid år 1903. 

D. II. 

Örebro. 

Under månaderna juli—september 1904 har tillståndet på arbets
marknaden ej härstädes undergått någon väsentlig förändring, och 
för öfrigt har förhållandet mellan arbetsgifvare och arbetare Aarit 
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mycket godt. Inom föreningsväsendet har ej heller rådt någon ut
präglad lifaktighet, och några nya fackföreningar äro ej bildade. 

Inom vändskoindustrien har tillgången på, arbete varit mycket god, och i jäm
förelse med förhållandena under föregående kvartal har inträdt förbättring. På grund 
af jämna konjunkturförhållanden har hvarken rådt öfverflöd eller brist på arbetskraft. 
Genom organisationen bereddes löneförhöjning åt 5 arbetare. För öfrigt hafva för
hållandena varit ungefär lika med motsvarande tid under föregående år. 

Inom bleck- och plåtslageriyrket har tillgången å arbete varit mycket god samt 
förhållandena förbättrats mot tillståndet under våren. I jämförelse med föregående 
å r är allt lika. 

Inom byggnadsträarbetarnes yrkesgren har tillgången å arbete varit medelmåttig, 
tillgången å arbetskraft riklig. Arbetsaftal har träffats med arbetsgifvarne, så at t 
genomsnittslönen höjts med 4 öre per timme. Arbetstiden är afkortad från 11 timmar 
per dag t i l l 10 timmar samt 9 timmar på lördagar eller 59 timmar per vecka. 

Inom bageriyrket har tillgången på arbete varit normal och allt likt förhållandena 
under föregående år. 

Inom järnarbetarefacket har tillgången å arbete varit rätt god, sommarmånaderna 
äro ock härutinnan bäst för arbetarne. Något öfverflöd på arbetskraft har ej före
kommit, ej heller någon brist. En större maskinaffär har ställts under administration 
och konkurs. Verkningarna af denna konkurs komma nog att blifva kännbara för 
facket. För öfrigt hafva tiderna blifvit bättre inom yrket. 

Inom målareyrket bar tillgången å arbete varit bättre än under vårmånaderna, 
hvilket alla år här är förhållandet. I jämförelse med föregående år har någon för
bättring inträdt. 

Inom skofabriksindustrien har tillgången å arbete varit god, förhållandena å de 
fem skofabrikerna härstädcs äro dock ganska olika. Endast å en fabrik har öfvertids-
arbete ägt rum. 

inom öfriga yrkesgrenar hafva förhållandena ej undergått någon förändring. 

M. K. 

Falun. 

Grufarbete. 

I grufarbetare yrket var arbetstillgången god: något bättre än motsvarande tid 
föregående år. Inga förändringar i arbets- och aflöningsförhållandcn. 

Stenindustrien. 

Arbetstillgången var inom kakeltillverkningen god; under hela kvartalet förekom 
brist pä arbetskraft, hvadan en del beställningar ej kunnat mottagas. 

Metallindustrien. 

Under juli var i smidesyrket arbetstillgången medelmåttig, i augusti god och 
september mycket god, hvadan förbättring sålunda inträdt såväl i jämförelse med för
hållandena under förestående kvartal som äfven motsvarande tid föregående år. Under 
september förekom öfvertidsarbete. 
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Maskinindustrien. 

Inom vagn- och maskintillverkningen var tillgången å arbete mindre god, iföljd 
«f att under de tvenne sista månaderna inga beställningar ingått, hvadan försämring 
sålunda inträdt. Likväl uppgifves, att brist på dugliga yrkesarbetare förekommit. I 
•öfrigt inga förändringar. 

Inom den mekaniska verkstadsindustrien har arbetstillgången varit god; någon 
förbättring mot samma tid föregående år. Under september förekom öfvertidsarbete i 
jnindre omfattning, eller en timme per dag för hvarje yrkesarbetare. 

Byggnadsverksamheten. 

Inom måleriyrket var arbetstillgången god; under hela kvartalet förekom brist 
på arbetskraft. 

I mureriyrket var också arbetstillgången god; under augusti och september före
kom brist på arbetskraft. 

Trävaruindustrien. 

I timmermansyrket var arbetstillgången god; under de tvenne sista månaderna 
förekom brist på arbetskraft. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. 

I tobaksindustrien var arbetstillgången god; i öfrigt oförändrade förhållanden. 

Grofarbete. 

Under jul i och augusti motsvarade arbetstillgången ungefärligen efterfrågan, men 
under september förekom öfverflöd på arbetskraft, till största delen beroende på att ett 
70-tal arbetare af obekant anledning under sistnämnda månad afskedades vid Gefle— 
Dala järnvägsbyggnad. Vid denna erhöllo arbetarne under juli 25 öres förhöjning på 
hvarje »sätt», (>Meddel.» 1904, s. 179) på grund af ogynnsammare transportförhållanden. 

Till arbetarekommunen höra följande 5 fackföreningar: 

järn- och metallarbctarefackföreningen med 255 medlemmar, 
bergverksarbetarefackföreningen » 50 > 
möbelsnickarefackföreningeu > 14 » 
maskinsnickarefackföreningen > 27 > 
måleriarbetarefackföreningen » 12 > 

Beträffande den kooperativa rörelsen torde särskildt böra nämnas kooperativa för
aningen >Fräj>, som år 1900 bildades af 30 medlemmar. Medlemsantalet är nu om
kring 300. Varuomsättningen var 1901 kr. 15,892, 1902 kr. 21,088.04 och 1903 kr. 
31,924.29. 

Om tvenne andra handelsföreningar, bildade af aktiebolag och på kooperativ 
grund, skall lämnas redogörelse i nästa rapport. Vidare må angående denna rörelse 
anföras, att kooperativa föreningar äro under bildande i Korsnäs och Backa. 

För åren 1903 och 1904 hafva stadsfullmäktige beslutit afsätta en fond af 10,000 
kr., >afscdd att i mån af tillgängliga medel och befintliga behof användas till upp-
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förande af arbetarebostäder eller andra nykterheten befrämjande ändamål». Den kom
mitté, som på grund häraf är utsedd, hemställde vid stadsfullmäktiges senaste sam
manträde om ett ytterligare anslag af 5,000 kr. för år 1905 för ofvannämuda ändamål. 

A. R—m. 

Gefle. 

Om arbetsförhållandena inom nedanstående fack ha inhämtats 
följande upplysningar: 

Stenindustrien. 

Kakelindustrien. Arbetstillgången god och motsvarande de befintliga arbets
krafterna. 

Glasindustrien. Gefle glasbruk, hvars verksamhet legat ncro omkring 1 '.'a är, 
har på 5 års arrende öfvertagits af 7 glasblåsare gemensamt. Driften återupptogs i 
september. 

Metallindustrien. 

Bleck- och plåtslagerier. Arbetstillgången möjligen något bättre än under före
gående kvartal; dock är densamma fortfarande ganska ringa på grund af den obetyd
liga byggnadsverksamheten i samhället. Intet nämnvärdt öfverfiöd på arbetskraft. 
Arbetstiden är för närvarande bestämd till 58 timmar per veeka. 

Eörlägyningsarbeten. Vid Gefle rörläggningsaktiebolag har tillgången på arbete 
under hela kvartalet varit god; på verkligt fackbildade arbetare råder brist. Rör-
arbetarnes afiöning utgår med 36—45 öre per timme, hjälparnes med minst 30 öre. 
Arbetstiden har under april —september i allmänhet varit 11 timmar. Bolaget syssel
sätter omkring 20 arbetare. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. 
(Ijnteric.r ocli mekaniska verkstäder. Arbetstillgången anses i det hela ha varit 

mindre god, sämre än under föregående kvartal. Att vid en af de större arbetsplat
serna, GeHe Verksläder, rådt bättre tillgång på arbete än under föregående är, anses 
vara en företeelse af tillfällig art, som på intet sätt vittnar om inträdda bättre kon
junkturer; priserna äro fortfarande ytterst låga. Öfvertiöd på arbetskraft föreligger, 
men flertalet arbetssökande äro okunniga inom facket; på yrkeskunniga arbetare råder 
brist, och tillskrifvcs detta i väsentlig grad emigrationen. Intet öfvertidsarbete har 
förekommit. 

Byggnadsverksamheten. 
Mal are facket. Tillgängen på arbete betydligt mindre än under föregående år, 

hvilkct delvis sammanhänger mecl den ringa byggnadsverksamheten. Från arbetarncs 
sida uppgifves, at t fullt tillräcklig arbetskraft förefinnes; en af de större arbetsgifvarne 
däremot anser brist på arbetskraft föreligga, enär många goda arbetare affiyttat till 
grannstäderna 1'ppsala och Stockholm, där för närvarande råder ovanligt stor tillgäng 
på måleriarbete. Från den 1 juli trädde ny prislista i kraft, undertecknad af 21 målare
mästare å ena samt styrelsen för GeHeafdelningen af Svenska måleriarbetareförbundot 
a andra sidan. Timpenningen har därigenom höjts med 5 öre per timme och ulgör 
nu 45 öre under H månader, 40 öre under 4. Arbetsgifvarne förbinda sig vidare 
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att företrädesvis använda i staden mantals- och skattskrifna arbetare. Prislistan 
gäller till den 1 juli 1905 och framgent med 3 månaders uppsägning. 

Tapetserareyrket. Arbetstillgången medelmåttig, sämre än under förra kvartalet : 
på arbetskraft råder öfverflöd. 

Trävaruindustrien. 
Sågverksindustrien. Om konjunkturerna inom denna hafva inga närmare upp

lysningar kunnat inhämtas; dock torde de fortfarande få anses mindre goda. Bräd-
gårdsarbetarne vid Härnäs hafva efter underhandlingar mellan bruksförvaltningen och 
arbetarnes delegerade återfått 1901 års priser, hvilket innebär en förhöjning af 5°, o. 
Aftalet, som äfven i öfrigt innehåller för arbetarne fördelaktiga bestämmelser, gäller 
till den 1 april 1905 och längre, om ej uppsägning sker. 

Snickerifabriksverksamheten. Närmare uppgifter om arbetstillgång och arbets
kraft saknas. Vid en arbetsplats, "Wahlmans snickerifabrik, pågick under någon tid löne
rörelse. Underhandlingarna rörde särskildt priserna för öfvertidsarbete. Arbetarne, af 
hvilka de flesta äro organiserade, upphörde slutligen efter en längre tids fåfänga under
handlingar med allt öfvertidsarbete (den 24 aug.). I början af september träffades öfver-
enskommelse mellan arbetsgifvaren och Träarbetareförbundets lokalafdelning, hvarigenom 
medgafs, at t öfvertidsbetalningen skall utgöra 25 % för vanligt öfvertidsarbete och 
50 % för nattarbete. 

Möbelsnickeriet. Arbetstillgången mindre god; arbetskrafterna normala. Intet 
öfvertidsarbete har förekommit, och konjunkturerna anses i allmänhet sämre än under 
föregående år. 

Läderindustrien. 
Tillgången på arbete fortfarande god; förhållandena i allmänhet oförändrade. 

Beklädnadsindustrien. 
Skrädderiyrket. Ringa tillgång på arbete, sämre än under föregående kvartal; 

öfverflöd på arbetskraft förelåg. Som tiden juli—september är den sämsta tiden inom 
detta säsongyrke, har förkortning af arbetstiden ägt rum, 

Skomakeriyrket. Arbetstillgången fortfarande mycket god; förhållandena äfven 
i öfrigt oförändrade. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. 
Bageriyrket. Arbetstillgången god; arbetskraften i allmänhet tillräcklig. En 

prislista för bagerier å landsbygden har på fredlig väg genomförts af Svenska bageri-
arbetareförbundets Gefle-afdelning, hvari minimilöner blifvit fastställda jämte en arbets
tid af högst 63 timmar pr vecka. 

Bryggeriindustricn. Tillgången på arbete medelmåttig; fullt tillräcklig arbets
kraft. Intet öfvertidsarbete har förekommit. 

Tobaksindustrien. Arbetstillgången har ej varit tillfredsställande. Försämring 
liar ägt rum, och som orsak anföres, att till följd af alltför lågt tullskydd marknaden 
öfversvämmas med utländska fabrikat. Arbetstiden har i följd af detta måst förkortas 
något på den största arbetsplatsen (Rettig & C:o). 

Den grafiska industrien. 
Boktryckerier. Tillgången på arbete ordinär utom i juli, då den som vanligt 

i detta fack var mindre god. Tillgången på arbetskraft synes ha varit ungefär normal. 
ty enär nedgången å arbetsmarknaden varit af temporär natur, ha personalerna bibe
hållits vid sina platser. Inga förändringar med afseende på löner eller arbetstid ha 
ägt rum. 
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Hamnarbetet. 
Förhållandena inom detta fack ha ännu ej vunnit någon tillfredsställande lösning. 

Från arbetarnes sida klagas öfver, att arbetsgifvarne reducerat arbetslönerna. 
På grund häraf hafva många af de bästa stufveriarbetarne lämnat platsen, så att tid
vis försports brist på god arbetskraft. Emellertid har arbetstillgången varit någor
lunda jämn; arbetstiden uppgifves till högst 10 timmar. 

Beträffande den fackliga organisationen må nämnas: 
att kol- och stufveriarbetarnes fackföreningar, som sedan konflikten 1903 fört ett 

tynande lif, under de sista månaderna börjat återupptaga sin verksamhet, i det att 
en liflig agitation ägt rum i syfte att förmå såväl f. d. förbundsmedlemmar som förut 
oorganiserade arbetare att ansluta sig till de respektive fackföreningarna: 

att den 24 aug. 1904 bildades inom Uppsala—Gefle järnvägs trafik- och ban-
personal en ny afdelning af Svenska järnvägsmannaförbundet; 

att omkring 50 arbetare vid Gefle—Dala järnvägs byggnadsarbeten den 30 ang. 
1904 bildade en fackförening, som därjämte skall utgöra en sektion af Svenska järn-
vägsbyggnadsarbetarefackföreningen. 

Lönerörelser. 
Ar 1902 vidtogos vid sågverken och brädgårdarna i orten vissa afsevärda löne

reduktioner. Under innevarande år hafva arbetarne emellertid gjort framställningar 
om att återfå de förutvarande lönevillkoren och därvid i allmänhet fått sina önsk
ningar uppfyllda. Så skedde redan i början af året vid Bomhus, där de gamla arbets
priserna genast beviljades. Vid Skutskär föranledde frågan en strejk, som medförde 
vissa förbättringar i arbetarnes löner. 

Vid Härnäs hafva, sedan prislistan den 6 juni uppsades, förhandlingar pågått 
mellan verkets förvaltning och Sågverksindustriarbetareförbnndets afdelning på platsen. 
Förhandlingarna hafva nu resulterat i en öfverenskommelse, som tillerkänner arbetarne 
vissa löneförhöjningar och i öfrigt förbättrade arbetsbestämmelser. Därjämte har 
verket förbundit sig att vid olycksfall — förutom försäkring enligt olycksfallsförsäk
ringslagen — utbetala 1 kr. per dag under 60-dagars karens-tiden. Aftalet är kollek
tivt och gäller till den 1 april 1905 med 3 månaders ömsesidig uppsägning. Sker ej 
»ådan, anses aftalet gällande år efter år. 

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 21 september väcktes 
motion om utredning rörande anläggande af s. k. koloniträdgårdar; 
en kommitté torde komma att för ändamålet tillsättas. 

L. H—r. 

Söderhamn. 

Metallindustrien. 
Plåtslageri facket ägde under hela kvartalet god tillgång på arbete. Arbetstiden 

har varit cirka 10 timmar. Ingen ändring i löneförhållandena har skett. Timpenningen 
varierar mellan 50 och 25 öre. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. 
Arbetstillgången har vid ortens mek. verkstad och gjuteri varit större än van-

iigt. Något öfvertidsarbete har förekommit, men arbetstiden har eljest varit 10 timmar. 
Vid varfvet har förekommit obetydligt med arbete (jfr »Meddel. 1904, s. 36). 
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Byggnadsverksamheten. 

Inom byggnadsfacket har tillgången på arbete varit minst lika god som under 
•samma tid föregående år. Inom mureriyrket har under kvartalets förra del tidtals 
förnummits brist på arbetskraft, då flera nybyggnader sysselsatt stadens bofasta arbe
tare, så att reparationer måst uppskjutas. 

Inom målarefacket har all befintlig arbetskraft tagits i anspråk under kvartalet. 

Trävaruindustrien. 

Sågverksindustrien har till följd af minskad export ej kunnat .erbjuda så god 
arbetstillgång som under samma tid föregående år. Dock har någon förbättring å 
vissa sågverk försports. Flera arbetare ha dock måst söka annat arbete, t. ex. stufveri. 

Beklädnadsindustrien. 

Inom skräddareyrket har arbetstillgången under kvartalet ökats, så att förbätt
ring kan konstateras under dess sista månad. Arbetskraften har motsvarat efterfrå
gan, hvarför förkortning af arbetstiden vid kvartalets slut ej behöfde förekomma såsom 
vid dess början. En ny skrädderifirma har startat i staden. 

Beträffande ett i staden förefintligt färgeri och ullspinneri hafva 
anskaffats efterföljande uppgifter angående löne- och arbetsförhållan
den år 1903. 

Den genomsnittliga arbetstiden per vecka under hela året för de 
olika arbetarne utgjorde 56 ä 58 timmar. I aflöningsbeloppen för 
arbetarne n:ris 2 och 3 äro inberäknade värden å vissa förmåner 
in natura. 

Förutom, de ofvan angifna manliga arbetarne sysselsattes äfven 
sedan 13 år tillbaka en kvinna — hasplerska, 53 år gammal — med 
.ackordsarbete, för hvilket under år 1903 utbetalts 267 kr. 

C. J. W. 
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Sundsvall. 

För järn- oeh metallarbetarne uppgifves arbetstillgången såsom-
minskad, beroende på försämrade konjunkturer inom. trävaruindu
strien. Beställningarna för dennas behof ha varit mycket spar
samma, och verkstädernas arbeten ha därför äfven detta kvartal till 
större delen utgjorts af reparationer. 

Byggnadsverksamheten har äfven detta kvartal var i t relativt 
liflig, hufvudsakligen bestående i inrednings- och kompletterings
arbeten å de i våras påbegynta byggena. Särskildt har arbetstill
gången för snickare och målare varit rä t t god. För de senare har 
öfvertidsarbete förekommit i form af söndagsarbete. 

Inom sågverksindustrien har arbetstillgången i allmänhet var i t 
ungefär lika med föregående år. E t t sågverk rapporterar emeller
tid mindre arbetsti l lgång än förlidet år. Vid vissa verk har arbets
tiden förlängts från 10 till 12 timmar. 

Beträffande arbetstillgången inom bageriyrket har bageriarbetar-
nes arbetsbyrå meddelat följande uppgifter å antalet arbetslösa med
lemmar och ti l l dem utdeladt understöd: 

Under juli månad åt 4 arbetslösa 24 kronor 
aug. » > 7 -,, 32 » 

» sept. » » 1 2 » 52 » 
KarbidtUlrerkningen vid Alby har ökats med cirka 25 0/° m o t 

samma tid 1W)'d. 
För den talrika stufrcri- och hanniarbetarekårcn är detta kvar

tal under vanliga förhållanden en period, som erbjuder någorlunda 
god arbetsti l lgång, dock mindre än under den egentliga vår- och 
höstskeppningen. För hamnarbetarne uppgifves dock tillgången på 
arbete såsom sämre än vanligt, bland annat beroende därpå, a t t 
kalkstenen ti l l de stora fabrikerna vid Alby numera ej tages öfver 
Sundsvall på grund af dess höga hamnafgifter. 

Inom stufveriyrket råda ännu oreglerade förhållanden. För
söken att ånyo organisera arbetarestammen ha ännu ej lyckats. 
Ingen prislista eller annan form af löneaftal existerar inom facket. 
Förtjänsten är ojämn och opålitlig, och någon uppgift däröfver är 
nästan omöjlig at t erhålla. Lösa element tillströmma från skilda 
håll, och arbetspriserna sjunka. 

.Från en del andra fack rapporteras jämn arbetstillgång och nå
gorlunda liknande förhållanden som under motsvarande tid 190;>. 

Bland öfriga företeelser pä det sociala området må följande 
nämnas. Stiftelseurkund för aktiebolaget Arbetarebostäder upprätta
des i februari detta år. Däri förekommer bland annat följande be
stämmelser: »Bolagets verksamhet skall hafva till ändamål att . för 
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beredande af lämpliga och sunda bostadslägenheter för arbetare och 
andra mindre bemedlade i Sundsvall, därstädes uppföra byggnader 
med dylika lägenheter för uthyrning på möjligast billiga villkor.» 
Aktiekapitalet skall vara minst 30,000, högst 90,000 kr. 

O. F. H. 

Luleå och Boden. 

Det under sommarmånaderna häruppe vanligen forcerade arbe
tet med- malm- och träutskeppning, större byggnadsföretag o. dyl. 
lämnar många arbetstillfällen, hvadan bland grofarbetare i regel 
arbetstillgång och dagspenning äro goda. Dagspenningen har under 
sommarmånaderna u tgå t t med 3.5o ä 4.ÖO kr.; vid kollossning och 
malmutlastning i allmänhet med 4.so ä 5 kr. 

Bland mera betydande arbeten, som denna sommar pågått, må 
nämnas fortsättning med byggandet af Luleå stads hamnanläggning 
samt fästningsbyggnaderna i Boden. Sedan augusti månad har äfven 
arbetet påbörjats med anläggning af ett järnverk vid Carlsvik, 
intill Luleå. Detta järnverk, som kommer a t t bestå af ett an
rikningsverk för tillverkning af 50,000 tons järnmalmbriketter år
ligen, två masugnar för tillverkning af 20,000 tons tackjärn samt 
kolugnar för framställning af 30,000 stigar kol årligen, beräknas 
färdigt till hösten 1905. Arbete med grund för det stora kolhuset, 
som beräknas rymma 35,000 läster träkol, samt för briketterings-
verket pågår nu med en arbetsstyrka af omkring 300 man. 

Luleå stad bar nyligen beslutat anläggning af vatten- och kloak
ledning för en kostnad af 597,000 kr. Arbetet härmed kommer at t 
påbörjas redan denna vinter, och beräknas anläggningen blifva färdig 
inom två år. För statens järnvägar kommer äfven ett rä t t bety
dande arbete a t t påbörjas denna höst, i det a t t grunden till den 
stora malmviadukten å Svartön skall förstärkas. 

I närheten af Boden planeras ett större arbetsföretag med an
läggning af en kraftstation vid Ljusa. Vattenkraften beräknas 
lämna 600 turbinhästkrafter, och skall anläggningen vara färdig 
hösten 1905. 

De mindre goda utsikter, som i fjol vid denna tid funnos med 
afseende på arbetsmarknaden, ställa sig nu dess bättre betydligt 
ljusare, beroende på dels förut nämnda större arbetsföretag och en 
något bättre penningtillgång samt ej minst på årets jämförelsevis 
goda skördeförhållanden. 

Hvad de i orten befintliga större industrierna beträffar är föl
jande at t meddela: 
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Inom bergverksindustrien och malmutskeppningen har arbetstillgången var i t 
normal. Ofverflöd på arbetskraft har ej i väsentlig grad förekommit. Arbetet är i 
allmänhet synnerligen jämnt, och endast mera sällan har öfvertidsarbete eller förkort
ning af arbetstiden förekommit. 

Vid Aktieb. Gellivare Malmfälts ntlastning å Svartön är en arbetsstyrka af om
kring 210 man anställd, och har medel dagspenningen utgjort kr. 4.ÖO. 

Utskeppningen af järnmalm för året, till den 1 okt., har åtgjort : 

för Aktieb. Gellivare Malmfält 784,623.4 ton 
> > Freja 127,662.1 > 

Motsvarande siffror för år 1903 voro: 
för Aktieb. Gellivare Malmfält 775,242.6 » 

> > Freja 105,408.o > 

Inom malmseparerings- och anrikningsindustrien har arbetstillgången varit 
dålig; ofverflöd på arbetskraft. Enär malmförädlingsverket å Svartön, för tillverkning 
af Wiborgs fosfat, nedlägges från början af nästa år, äro ett 70-tal där anställda ar
betare uppsagda. En del af dessa torde dock erhålla arbete vid grufvor i Kiruna oeh 
Malmberget. 

Under kvartalets två första månader har arbetstillgången inom tegelbruksindu
strien varit jämförelsevis god, men har under september månad minskats. En del 
arbeten med cement- och grundläggningsarbeten, som pågått under juli och augusti 
månader, hafva äfven nu afslutats. 

Inom mekaniska verkstads- och smidesindustrien har tillgången å arbete varit 
normal. 

Byggnadsverksamheten har, hvad beträffar Luleå, varit så godt som nedlagd, enär 
intet arbete af betydenhet förekommit. Däremot har i Boden en rä t t liflig byggnads
verksamhet pågått. Fyra större husbyggnader hafva fullbordats, hvarjämte ett par 
större sådana påbörjats. Utom municipalsamhället reses den ena husbyggnaden efter 
den andra. 

Inom tapetserareyrket har, liksom inom de handtverksmässigt bedrifna yrkena i 
allmänhet, tillgången på arbete varit normal. 

Inom sågverksindustrien har tillgången på arbete varit normal, då under som
marmånaderna tillverkningen och utskeppningen fortgått normalt, tillgången på arbets
kraft har varit jämn samt inga löneförhöjningar eller sänkningar förekommit. Öfver
tidsarbete har ej i nämnvärd mån förekommit, liksom inga viktigare händelser inträffat 
inom denna industrigren. Tillgången på arbete var under föregående år något knap
pare, beroende på mindre utskeppning. 

Om ofri ga företeelser på det sociala området är ej mycket a t t 
förmäla. Sammanslutningen i fack- och yrkesföreningar har ej fatt 
någon kraftigare utvecklig. Särskild t torde de närmast föregående 
årens mindre goda arbetsförhållanden hafva bidragit härtill . 

Den kooperativa rörelsen företrädes af, i fjol bildade, landtmanna-
föreningar samt af 2 kooperativa handelsföreningar i Luleå, den ena 
bestående af arbetare i Svartöstaden och den andra af järnvägsmän. 
Denna sistnämnda räknar nu ett antal af 800 medlemmar. 

En handels- och industrikaininare, omfattande länets närings
idkare, bar äfven i dagarna konstituerats. 

]STågra strejker eller lönerörelser hafva ej under kvartalet före
kommit. !''>'. B. 
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Malmberget. 
rörhållandena äro ungefär desamma som under föregående kvar

tal. Vid Nautanens kopparfält har emellertid gruf- och hyttdriften 
utvidgats, hvilket medfört ökad arbetstillgång. Där har också kom
mit till stånd en anläggning för brikettering af kopparslig med 
torf. 

De vid Aktiebolaget Gellivare Malmfält till omkring ett fyr
tiotal anställda tfrä-arbetarne hafva fått sin timpenning höjd med 
2 öre (från 36 till 38 öre). C. T. 

Kiruna. 
Arbetstillgången har under kvartalet varit god. Vid Luoss-

vaara—Kiirunavaara aktiebolag och Tuolluvaara Grufaktiebolag hafva 
följande antal arbetare haft sysselsättning, nämligen 

vid grnfdriften i öfrigt 
under juli 820 st. 200 st. 

» augusti 820 » 200 » 
» september 800 » 200 » 

Byggnadsverksamheten har varit rä t t liflig. Det i förhållande 
ti l l folkmängden otillräckliga antalet ordentliga bostäder och däraf 
orsakadt uppsving i hyrespriser ha manat t i l l a t t fortsätta med upp
förandet af bostäder. Bland under nu ifrågavarande kvartal pågå
ende byggnadsföretag af nämnda ar t må följande anföras. Fö r 
Statens järnvägar voro under uppförande 6 bostadshus, hvarje inne
hållande 8 lägenheter om 1 rum och kök, alltså tillsammans 48 
dylika lägenheter; vid dessa byggnader voro omkring 50 man sys
selsatta. För Luossavaara—Kiirunavaara Aktiebolag voro under 
arbete 10 bostadshus, däraf 2 stycken inrymmande hvartdera 3 rum 
och 5 kök samt 8 stycken, hvarje inrymmande 2 rum och 4 kök. 
Inom samhället i öfrigt försiggingo arbeten med uppförande af 
29 mindre bostadshus. Förutom nu nämnda arbeten utfördes för 
Statens järnvägars räkning påbyggnad af lokomotivstallarna, vid 
hvilket arbete 18 man voro sysselsatta, samt pågick för kommunens 
räkning uppförande af dels tingshus och polisstation, vid hvilken 
byggnad arbetsstyrkan uppgick ti l l 10 man, dels och ett epidemi
sjukhus. Vid sist angifna byggnadsföretag och förut omnämnda 
10 bostadshus för Luossavaara —Kiirunavaara bolags räkning voro 
tillsammans omkring 40 man anställda. 

Under tredje kvartalet har arbete fortgått med anläggning af 
linbana från Tuolluvaara malmberg, beläget omkring 6 km. öster 



4 9 4 ARBETSFÖRHÅLLANDENA Å OLIKA ORTER I RIKET. 

om Kiruna, til] statsbanelinjen strax söder om Kiruna station, äfven-
som af en mindre bangård vid platsen för anknytningen. Vid dessa 
arbeten ha sedan den 20 augusti omkring 40 man varit sysselsatta. 
Meningen är a t t medelst linbana ti l l järnvägsspåret framforsla mal
men från Tuolluvaara malmfält. 

Antalet arbetssökande har varit stort ; sålunda anmälde sig en
bart hos ofvannämnda båda bolag under juli 50 och under augusti 
25 arbetssökande. 

Några rubbningar i förhållandena på arbetsmarknaden hafva icke 
inträffat under nu ifrågavarande kvartal . 

S. M. II. 

Arbetsförmedling under år 1904. 

Tredje kvartalet. 

Med ledning af tabellerna ä sid. 500—507 redogöres här för de 
hufvudsakliga resultaten af verksamheten under innevarande års 
tredje kvartal vid vissa arbetsförmedlingsanstalter i de skandinaviska 
länderna och Tyskland. Förutom de absoluta talen för frekvensen 
vid anstalterna meddelas — i' de fall, då tillgängliga källor sådant 
medgifva — äfven uppgifter om proportionen mellan å ena sidan 
antalet lediga platser och å andra sidan antalet af dels arbets
sökande och dels t i l lsat ta platser, enär däraf kunna dragas vissa 
slutsatser rörande arbetsmarknadens läge. 

Göteborg. 



ARBETSFÖRMEDLING. 495 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 

De för årets föregående kvartal konstaterade gynnsamma -kon
junkturerna å arbetsmarknaden hafva fortfarit äfven under tredje 
kvartalet, i det a t t i allmänhet en synnerligt liflig efterfrågan å 
arbetskraft förekommit.. På hvarje anmäld ledig plats kom endast 
1-a manlig, resp. 1 kvinnlig arbetssökande, hvilket tydligt utvisar 
en för arbetstagarne mycket förmånlig situation. Det begränsade 
urval, som til l följd häraf stod arbetsgifvarne till buds, medförde 
såsom naturlig följd, att åtskilliga af de anmälda lediga platserna 
ej kunde besättas. På den kvinnliga afdelningen blef föga mer än 
hvarannan ledig plats tillsatt, beroende hufvudsakligen på bristande 
tillgång å arbetskraft för husligt arbete. På manliga afdelningen 
synas de talrikaste arbetstillfällena hafva erbjudits grofarbetare af 
olika slag, företrädesvis inom landttransportverksamheten. Inom 
jordbruksarbetet äro förmedlingsresultaten ej särdeles gynnsamma, 
enär jämförelsevis få af de lediga platserna kunde besättas, oaktadt 
åtskilliga arbetssökande förefunnos. Orsaken angifves vara den, 
a t t bland de arbetssökande endast ett ringa antal verkligt dugliga 
arbetare stått a t t erhålla. Detta förhållande, som äfven försports 
beträffande andra yrkesgrenar, är en naturlig och oundviklig före
teelse vid tider af stark efterfrågan å arbetskraft. 

Helsingborg. 
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Siffrorna här ofvan utvisa för Helsingborgskontoret lika stora 
förmedlingsresultat under detta som under närmast föregående kvar
tal. Den lifliga byggnadsverksamhet, som fortfarande pågår, för
anledde äfven under de nu förevarande månaderna en mycket s tark 
efterfrågan å särskildt byggnads- och grofarbetare. Äfven nu måste 
genom förmedling af Köpenhamnsanstalten mureri- o. d. arbetare 
tillkallas från, Danmark. Beträffande i öfrigt den manliga afdel-
ningen är a t t märka den stora utsträckning, i hvilken jordbruket 
använder sig af anstalten för fyllandet af sina behof å arbetskraft. 
Flertalet kvinnor anställdes såsom tjänstefolk eller inom hotell-, 
kafé- och restaurantfaeket. I sin helhet var verksamheten vid 
kontoret betydligt lifiigare än under motsvarande tid föregå
ende år. 

Norska förmedlingsanstal ter . 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 

A t t döma af ofvanstående uppgifter rörande verksamheten vid 
samtliga norska arbetsförmedlingsanstalter skulle den förbättring, 
som under det föregående kvartalet inträdde å arbetsmarknaden, 
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ej hafva under det 3:dje kvartalet ytterligare utvecklats. Å audra 
sidan synes ganska förklarligt, a t t den nu ifrågavarande tiden ej 
kan uppvisa fullt samma omsättning vid anstalterna som vårmå
naderna. Om sålunda arbetsmarknaden företer ett tämligen oför-
ändradt läge, så kan densamma, såsom i föregående öfversikter fram
hållits, dock ingalunda anses tillfredsställande. 

Kristiania. 

På 100 ledirja platsar kommo sålunda: 

De här anförda siffrorna för Kristianiakontoret visa mycket stor 
öfverensstämmelse med de motsvarande år 1903. Något gynnsammare 
hade dock ställningen nu blifvit så till vida, a t t proportionen mellan 
lediga platser och arbetssökande, som år 1903 var 1 :2 , under detta 
års 3:dje kvartal utgjorde 1: 1-8. I förhållande ti l l näst föregående 
kvartal visar sig dock ingen förbättring, och med hänsyn till det 
förut konstaterade tryckta läget å arbetsmarknaden synes sålunda 
äfven det nu förflutna böra betecknas såsom mycket otillfredsstäl-
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lande. Endast för grupperna tjänstefolk och grofarbetare kunde 
arbetstillfällen beredas flertalet af de arbetssökande; däremot förete 
de flesta slagen af yrkesarbete en mycket ringa efterfrågan på 
arbetskraft i förhållande t i l l den mängd däraf, som stod t i l l buds. 
Under sådana förhållanden kunde naturl igtvis nästan alla anmälda 
lediga platser besättas. 

Köpenhamn. 

I likhet med föregående kvartal har äfven nu den manliga af-
delningen a t t uppvisa något lägre siffror än motsvarande tid å r 
1903, hvilken minskning dock mer än väl uppväges af ökning i 
förmedlingssiffrorna på den kvinnliga afdelningen. Beträffande för
medlingsverksamheten inom särskilda arbetsgrenar må här endast 
påpekas, a t t under det ifrågavarande kvartalet icke mindre än (>67 
personer, livaraf 239 kvinnor, genom anstaltens försorg beredts an
ställning i jordbrukets tjänst. 

Tyskland. 
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På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Vid de tyska förmedlingsanstalterna voro verksamhetsresultaten 
under kvartalet i det hela öfverensstämmande med det föregående 
kvartalets. Stark efterfrågan å arbetskraft rådde inom alla slag af 
arbete; på den manliga afdelningen kunde i allmänhet också an
språken härutinnan tillfredsställande tillgodoses, men för kvinnor 
erbjödos äfven nu långt fler arbetstillfällen än arbetssökande funnos 
att tillgå, hvarför endast omkring hälften af platserna kunde be
sättas. Som vanligt var bristen på arbetskraft kännbar inom grof-
arbetet, och särskildt jordbruket kunde ej få mer än hälften af sitt 
behof tillgodosedt. 

Vid jämförelse med samma tid föregående år framträder en 
tydlig ökning i efterfrågan å den manliga arbetskraften; propor
tionen mellan antalet arbetssökande och lediga platser utgjorde näm
ligen under 3:dje kvartalet 1903 1-4:1, innevarande år endast l-»: 1; 
icke desto mindre kunde vid den senare tidpunkten samma antal 
lediga platser, eller omkring 8 af 10 anmälda, besättas. Karaktä
ristiskt för den rådande lifligheten på arbetsmarknaden i Tyskland 
är, att ingen afmattning kunnat förspörjas i jämförelse med vår
månaderna, som dock utmärktes af mycket stark omsättning vid 
arbetsförmedlingsanstalterna. Siffrorna för det senaste kvartalet 
äro till och med genomgående högre än för det föregående. 
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Verksamheten vid Göteborgs 
under tredje kvar-

1 Jfr > Med il c I » 11)03, s. 49, noten. 
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arbetsförmedlingsanstalt1 

talet år 1904. 
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Verksamheten vid Helsingborgs och Köpenhamns arbetsförmedlingsanstalter 
under tredje kvartalet år 1904. 

1 Dessa i kol. I!—8 meddelade definitiva uppgifter rörande antalet vid llelsingborirsaiistalteii tillsalra platser^ under 
september manad ocb 3:dje kvartalet år 1003 ii ro något afvikandc friin de prcli iti i niiru i al — re.-p. 179, (35 oeli 001 — 
som i motsvarande kol. ilterlinna- i »Meddcl.» 1903, a. 143. 
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Verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
i Norge 

under tredje kvartalet år 1904. 
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Verksamheten vid Kristiania 
under tredje kvar-

1 Jfr s. i)".'!, noten. 
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arbetsförmedlingsanstalt1 

talet år 1904. 



506 ARBETSFÖRMEDLING. 

Verksamheten vid offentliga arbets-
under tredje kvar-

(Efter >Reichs-

1 De i tabellen meddelade uppgifterna omfatta de flesta mera betydande arbetsförmedlingsanstaltcr 
tioner af olika slag. 



ARBETSFÖRMEDLING. 507 

förmedlingsanstalter1 i Tyskland 
talet år 1904. 
arbeitsblatt».) 

i Tyskland — c:a fiBO pä omkring 200 skilda platser — hvilka anordnats af kommuner eller organisa-
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Kommunal arbetsförmedling i Preussen år 1903. 
(Efter 'Sociale Kundschau».) 

Vid utgången af år 1903 förefunnos i Preussen icke mindre än 
276 offentliga arbetsiormedlingsanstalter, hvilka upprät tats och un-
derhöllos vare sig direkt af vederbörande koimnuner (189 anstalter) 
eller genom understöd af kommunala medel (87 anstalter). Under 
året hafva tillkommit nya dylika inrät tningar till et t antal af 13. 
Afven ut i förmedlingsverksamheten vid dessa kommunala anstalter 
har år 1903 a t t uppvisa ett betydande uppsving, såsom framgår at 
efterföljande redogörelse för deras verksamhet under åren 1902 
och 1903: 

Arbetssökande. Lediga platser. Tillsatta platser. 
År 1902 50G.238 294,948 219,011 
, 1903 . . • 545,622 382,711 272,524 

Uti antalet t i l l s a t t a p l a t s e r har år från år en oafbruten 
stegring ägt rum, och har denna ökning ställt sig sålunda: 

År 1897 104,307 År 1901 189,397 
, 1898 122,120 » 1902 219,011 
, 1899 360,643 . » 1903 272,524 
, 1900 185,681 

Vid de största af de här afhandlade offentliga arbetsförmed
lingsanstalterna utgjorde under är 1903 antalet 

t i l l s a t t a p la t se r 
i Berlin 46,675 i Erfurt 8,285 
, Köln 28,810 » Posen 7,750 
> Frank Tärt ain Main 25,352 « Barmen 6,728 
, DiUseldorf 11,640 » Kassel 6,306 
. Wiesbaden 8,820 » Magdcburg 5,914 
> Brcslau 8,507 • » Kiel 5,400 

Till jämförelse kan antecknas, a t t vid den största arbetsför
medlingsanstalten i Tyskland, nämligen den i Mi lneken , under år 
1903 förmedlades 51,664 platser samt att vid anstalten i Wien — 
hvilken numera torde vara den största på kontinenten — antalet 
t i l lsatta platser samma år steg till öfver 57,000. 
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Lifsmedelspriser å olika orter i riket under 
år 1904. 

Tredje kvartalet. 

Af de i efterföljande tabeller meddelade prisuppgifterna å vissa 
lifsförnödenheter under juli—sept. förete särskildt.potatisprisen bety
dande variationer mellan de olika orterna. Orsaken härtill liksom 
till de på flera håll ovanligt höga prisen å nämnda vara är säker
ligen i viss mån a t t tillskrifva den omständigheten, att skörderesul
tatet, på grund af under året inträffad torka inom vissa delar af 
riket, slagit kvanti tat ivt mycket olika ut. Ur denna synpunkt af-
spegla således de växlande prishöjderna endast de faktiska förhål
landena på olika orter. Men ifrågavarande prisvariationer äro äfven 
till en del beroende därpå, a t t uppgifter meddelats än för gammal 
och än för ny potatis, mera sällan för båda slagen. I regel torde 
väl de här anförda prisuppgifterna under juli afse gammal, under 
aug. och sept. ny potatis, men fullständigt genomförd kan denna 
åtskillnad ej sägas vara. En annan omständighet, som bör upp
märksammas, är, a t t den färska potatisen under aug. i allmänhet 
försålts .pr liter, på grund hvaraf det angifna priset pr hektoliter 
för en del orter endast är beräknadt efter priset pr liter och därför 
torde få anses relativt för högt. 

Med afseende på den mindre tillförlitligheten af uppgifterna å 
brödprisen gäller fortfarande, om ock ej i lika hög grad, hvad därom 
anförts i dessa ^Meddelanden» 1904, sid. 267. 

Parentes kring en medelprissiffra betecknar, a t t densamma är 
beräknad på grund af ett fåtal uppgifter eller af annan orsak anses 
mindre tillförlitlig. 

Priset på ved är beräknadt för s. k. storfamn (2-s x 1-e x Osa 
meter = SM kubikmeter). 

I öfrigt hänvisas till anmärkningarna å de särskilda uppslagen. 



510 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1904. 511 
och medelpris. 



512 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1904. (Forts.) 513 
och medelpris. 



514 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Jönköping: Priset pa torf har varit 55 öre por hektol i ter . 



under tredje kvartalet år 1904. (Forts.) 515 
och medelpris. 



516 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Kalmar: Färsk sill försäljes p r v a l till 125 ä 80 öre; priset pä gädda har varit 
soppkött har för s. k. lägg varit 50 öre pr kg; priset ä kalfstek har för bringa varit 100 öre 
sill har försålts pr t j o g till 50 ä 25 öre; strömming förekommer ej. 



under tredje kvartalet år 1904. (Forts.) 517 
och medelpris. 

90 ä 75 öre, på aborre 60 ä 40 och på, mört 40 å 25 öre pr kg. — Karlskrona: Priset på 
prjkg. För salt småtorsk (s. k. blekingsk kabeljo) har betalats 35 å 25 öre pr kg. Malmö: Färsk 



518 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Helsingborg: Färsk sill försäljes pr val till 400 ä 275 öre; likaså färsk ström
till fJ0 a 75 ore: för kolja betalades 30 ä 25 öre pr kg. — Göteborg: De viktigaste fisksorterna 
<J0 ä 110, kolja 27 ä 33, torsk 32 ä 39 och makrill 1!) ii 42 öre. 



under tredje kvartalet år 1904. (Forts.) 519 
och medelpris. 

ming till pris af 160 ä 100 öre. — Halmstad: Färsk sill försåldes under aug. och sept. pr tjog 
utom här ofvan upptagna hafva kostat pr kg.: gädda 90 a 120, aborre 80 ä 100, hällcflundra 



520 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Borås: Prisuppgifterna för koks afse krossad engelsk kaminkoks. Karlstad: 



under tredje kvartalet år 1904. (Forts.) 521 
och medelpris. 

Priset pr hektoliter å potatis under ang. är beräknadt efter priset pr liter. 



522 Lifsmedelspris å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Falun: Priset pä. ost afser h e l f e t vara. Priset på gädda har varit 125 ii 100 
afse s. k. »engelsk koks». — Domnar/vet: Priset på ost afser h e l f e t vara. För sik har be
sevis betydliga skillnaden i priset på björkved mellan juli—aug. å ena sidan och sept. å den 
handlare, men för sept. afse ved, som tillhandahållits af bruket. 



under tredje kvartalet år 1904. (Forts.) 523 
och medelpris. 

öre pr kg., på aborre 110 öre (under september), och på sik 100 öre. Prisuppgifterna för koks 
talats 90 öre pr kg., för hälleflundra 100 öre och för aborre 60 öre (under juli). Den jamforel-
andra beror på, att prisuppgifterna för de två förra månaderna äro hämtade från enskilda ved-



524 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Gejie: Färsk strömming har försålts pr val till pris af 100 å 40 öre. De uppgifna 
varit 19 kr. och på barrved ltt kr. pr famn. Sundsvall (staden). I stället för harrved an-
kr. pr famn. 



under tredje kvartalet år 1904. 525 
och medelpris. 

vedprisen afse ved. som försålts på torget; i fattigvårdens vedaffär har priset på björkved 
vändes i stor utsträckning s. k. plankved (affall från sågverken), som försålts till 8'80 ä 11"80 



526 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Suvdsrall (silfrverksdistriktet): I stiillct för barrved användes nästan uteslutande 
iföreko ni in a ej alls i distriktet. . 



under tredje kvartalet år 1904. 527 
och medelpris. 

s. k. plankved laffall från sågverken), som försålts till 6 30 ii 10 kr. pr famn. Kol och koks 
36 



528 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1904. 529 
och medelpris. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1904. 

Tredje kvartalet. 
Af de i näst föregående öfversikt upptagna, under andra kvar

ta le t innevarande år påbörjade 73 arbetsinställelserna kvarstodo vid 
tredje kvartalets ingång 15 såsom, åtminstone principiellt, olösta, 
nämligen n:r 39, inom stenhuggeriarbetarefaeket i Merserum, n:r 40, 
inom transportarbetarefacket i Glumslöf, n:r 50, inom träarbetare-
facket i Vernamo, n:r 53, inom glasarbetarefacket i Brevik, n:r 58, 
inom sägverksarbetarefacket i Norrköping och Oxelösund, n:r (52, 
inom bryggeriarbetarefacket i Vänersborg, n:r 63, inom bageriar-
betarefacket i Strömstad, n:r 70, inom stenhuggeriarbetarefaeket i 
Bohuslän, n:r 71, inom träarbetarefacket i Herräng, n:r 82, inom 
järn- och metallarbetarefacket i Trelleborg, n:r 85, inom skoarbetare-
facket i Malmö, n:r 100, inom textilarbetarefacket i Göteborg, n:r 103, 
inom sågverksarbetarefacket i Göteborg, n:r 105, inom byggnadsar
betarefacket i Stockholm och n:r 106 inom garfveriarbetarefacket i 
Nettraby. När n:r 39, 58, 100, 103 och 105 afslutades, finnes redan 
i ofvanberörda öfversikt angifvet. Af de öfriga har, såvidt bekant, 
ingen under tredje kvartalet nåt t sin definitiva lösning. Tvänne, 
n.-r 50, berörande skutskeppare i Glumslöf, och n:r 70, den vidtom-
fattande konflikten inom stenhuggeriarbetarefaeket i Bohuslän, hafva 
under fjärde kvartalet afslutats, och blir det tillfälle a t t i öfversikten 
af nämnda kvartals konflikter återkomma til l desamma. 

Beträffande den under n:r 105 i föregående redogörelse upp
tagna konflikten inom byggnadsarbetarefacket i Stockholm, hafva 
rörande antalet genom densamma förlorade arbetsdagar uppgifter 
ingått endast från byggnadssnickare och byggnadstimmermän, och 
utgör detta för de förstnämnda 3,529 samt för de senare 2,599. 

De under n:r 107—117 i efterföljande öfversikt upptagna, under 
andra kvartalet inträffade konflikterna hafva direkt berört 25 (26) 
arbetsgifvare och 389 arbetare (uppgift saknas i 1 fall), och kan 
antalet förlorade arbetsdagar, förorsakade genom 8 af dessa arbets
inställelser, för hvilka erforderliga uppgifter uti ifrågavarande hän
seende föreligga, beräknas uppgå till omkring 9,250, af hvilka de 
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flesta, eller c:a 6,200, komma på den inom träarbetarefacket i Arvika 
inträffade konflikten. Samtliga, med undantag af 1, hafva för
orsakats af lönefrågor, och beträffande resultatet hafva 3 lösts i 
enlighet med arbetsgifvarens fordringar, 1 i enlighet med arbetarnes 
och 4 genom kompromiss; tvänne äro, åtminstone principiellt, olösta, 
och rörande 1 föreligga i afseende å resultatet stridiga uppgifter. 

Af under 1904 års tredje kvartal påbörjade arbetsinställelser redo
visas här nedan 44, rörande hvilka uppgifter föreligga från vare sig 
bägge parterna, endera af dem eller från K. Kommerskollegii ombud. 
Dessa konflikter, af hvilka 17 börjat i juli, 20 i augusti och 7 i 
september, hafva, enligt nu tillgängliga "uppgifter, direkt berört 
inalles c:a 150 arbetsgifvare och 2,500 arbetare; antalet genom de 
afslutade konflikterna förlorade arbetsdagar kan beräknas uppgå till 
i rundt tal 43,500, däraf omkring 600 för af konflikterna indirekt be
rörda arbetare. (Under tredje kvartalet förlidet år påbörjades 38 
arbetsinställelser — 17 i juli, 12 i augusti och 9 i september månad 
— hvilka direkt berörde 69 arbetsgifvare och 1,676 (1,558 arbetare). 

Varaktigheten af de i efterföljande öfversikt upptagna 35 kon
flikterna, hvilka påbörjats under tredje kvartalet och såväl faktiskt 
som principiellt afslutats, är känd för samtliga. Den närmare för
delningen ter sig sålunda: 

Arbetsinställelser med en varaktighet af: 
högst 7 dagar 24 23—30 dagar 1 
8—15 > 5 62-91 > 1 

16-22 » 3 92-120 > 1 
I åtskilliga af de återstående ännu olösta 9 konflikterna, af 

hvilka 1 pågått i öfver 90, 4 i öfver 120 och 4 i öfver 150 dagar, 
hafva de invecklade arbetame helt eller delvis ersatts med annan 
arbetskraft. 

Till sin karaktär äro 34 strejker, 3 lockouter och 7 af blandad, 
obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

De fack, som under kvartalet berörts af de flesta konflikterna, 
9 resp. 8, äro träarbetare- och yrofarbetarefacken; i dessa hafva 20 
arbetsgifvare och 163 arbetare, resp. 8 (9) arbetsgifvare och 463 (510) 
arbetare varit direkt invecklade. På järn- och metallarbetarefacket 
komma 3 konflikter, af hvilka direkt berörts 40 arbetsgifvare och 
c:a 800 arbetare. Af dessa voro 38 arbetsgifvare och c:a 530 arbetare 
invecklade i den i Stockholm inträffade konflikten inom bleck- och 
plåtslageriarbetarefaeket. 

Samtliga under tredje kvartalet påbörjade arbetsinställelser 
hafva haft lokal karaktär, med undantag af den stora konflikten 
inom landtarbetarefacket i Skåne. De flesta hafva varit af jäm
förelsevis underordnad betydelse. De fördela sig på följande sätt 
inom de olika delarna af landet: 
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Städer. Landsbygd. Summa. 
Stockholm 8 — 8 
östra Sverige1 6 2 8 

Småland 2 2 4 

södra Sverige 5 7 12 
västra Sverige 6 3 9 
norra Sverige — 3 3 

Samma 27 17 44 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är, som nämdt, kändt i 
samtliga fall och uppgår till c:a 150. Hela antalet direkt berörda 
arbetare utgör omkr. 2,500, odi af dessa kommer det högsta antalet, 
eller c:a 800 (32 %), på järn- och metallarbetarefacket, det näst högsta, 
eller c:a 500 (20 #) på grofarbetarefacket. 

Antalet strejkande är kändt i samtliga fall och utgör samman-
lagdt omkr. 1,525; i de tre lockouterna voro GO och i de 7 arbets
inställelserna af blandad, obestämbar eller ej uppgifven karaktär 924 
arbetare direkt invecklade. 

Som redan angifvits, har totalsumman af under kvartalet för
lorade arbetsdagar approximativt beräknats till omkring 43,500 (hvar-
af omkring 600 för af konflikterna indirekt berörda arbetare). 
Främst står järn- och metallarbetarefacket med omkring 36,500 för
lorade arbetsdagar, af hvilka närmare 17,000 komma på bleck- och 
plåtslageriarbetarefacket (konflikten i Stockholm). 

I 19 fall hafva arbetsgifvarne icke varit organiserade, i 12 fall 
hafva de tillhört organisation inom sitt fack, och i 13 fall saknas 
uppgifter uti ifrågavarande hänseende. 

Arbetarne hafva i 19 fall samtliga tillhört facklig organisation, 
i 11 fall delvis och i 13 fall alla varit oorganiserade. I 1 fall sak
nas uppgift i detta hänseende. 

-Konflikternas hufvudorsaker kunna fördelas i följande grupper 
fråga om löneförhöjning . . . . i 20 fall organisationsspörsmål i 3 fall 

> > lönesänkning . . . . i 2 > personliga förhållanden . . . . i 6 » 
andra lönefrågor i 2 ' andra orsaker i 11 > 

I 9 fall, hvilka hänförts till den sistnämnda gruppen, hafva 
arbetarne yrkat på införandet af bestämda arbetsaftal, hvilket yr
kande ock i de flesta fall inneburit fordran om löneförhöjning. I 
(> fall har arbetarnes hufvudfordran uppgifvits vara kombinerad med 
andra mindre viktiga yrkanden. 

Beträffande resultatet må anföras, att af de 44 konflikterna 11 
afgjorts genom kompromiss, af hvilka 8 kunna anses hafva utfallit 
i hufvudsak enligt arbetarnes fordringar, och 3 lösts efter ungefär 

1 Angående de olika landsdelarnas omfattning se >Moddcl.> 1903. sid. 72, noten. 
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lika stora eftergifter å ömse sidor. Af öfriga 33 konflikter hafva 
11 ledt t i l l arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren upp
ställda villkoren, i 4 fall hufvudsakligen med nya arbetare och. i 7 
fall med den förutvarande arbetsstyrkan. 12 konflikter hafva bilagts 
i enlighet med arbetarnes fordringar. Såsom redan nämnts, äro 9 
ännu icke afslutade, och rörande 1 föreligga med hänsyn till resul
tatet stridiga uppgifter. 

Vid en sammanställning af de föreliggande konflikternas orsaker 
och resultat visar det sig bland annat, a t t af de 19 konflikter, som 
föranledts af lönefrågor och angående hvilka fullständiga uppgifter 
beträffande resultatet föreligga, 9 bilagts i enlighet med arbetsgif-
vareus fordringar, 3 i enlighet med arbetarnes och 7 efter ömsesi
diga eftergifter. De 8 konflikter, hvilka gällt införandet af ett 
bestämdt arbetsaftal och som äro afslutade, hafva i 4 fall resul
tatet i seger för arbetarne, uti 4 fall i kompromiss parterna emellan. 

För öfrigt kan anmärkas, a t t enligt de föreliggande uppgif
terna, hvilka i l l fall äro ofullständiga eller hvarandra motsägande 
på denna punkt, 17 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar 
parterna emellan, under det a t t i 16 fall några dylika icke ägde 
rum. 

Aftals- och kontraktsbrott medgifves, äfven af vederbörande 
part, hafva genom arbetsinställelse förekommit i 1 fall. I 1 fall 
beskylla parterna ömsesidigt hvarandra härför, och. i 3 framkastar 
den ena parten beskyllning i detta hänseende mot den andra. I 20 
fall uppgifves samstämmigt intet aftals- eller kontraktsbrott hafva 
förekommit, och rörande 19 arbetsinställelser äro uppgifterna mer 
eller mindre bristfälliga. 

I 32 af de 44 här omnämnda arbetsinställelserna ersattes icke 
de genom konflikten arbetslösa arbetarne med ny arbetskraft, i 5 
fall antogs en del nya arbetare, och i 2 fall fylldes ledigheterna 
fullständigt. Beträffande 5 fall föreligga i detta hänseende icke 
tillfredsställande uppgifter. Efter konfliktens slut återgingo alla de 
förutvarande arbetarne i arbetet i 21 fall, en del i 11 fall; i 1 fall 
återvände inga, och rörande 11 arbetsinställelser föreligga inga 
uppgifter, eller äro de ofullständiga. 

Vidkommande här redovisade 44 konflikter hafva svar ingått 
från bägge parterna i 35 fall, endast från arbetsgifvare i 6 fall 
och. endast från arbetare i 2 fall. Rörande 1 konflikt föreligga 
uppgifter endast från K. Kommerskollegi ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Tredje 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare, a. = arbetare. 

* Då erforderliga uppgifter frän vederbörande parter rörande konfliklerna n:r 107—11<> icke ingingo i 
arbetsinställelser, hafva de mast införas i förevarande öfxersikt. 
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i Sverige, påbörjade under år 1904. 
kvartalet. 
frän arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 

så god tid, att desamma kunde medtaga» i den i föregående häfte publicerade redogörelsen för andra kvartalets 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Tredje 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1904. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombad. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Tredje 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1904. (Forts.) 
kvartalet. 
fr&n arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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