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Föreläsningskurser för arbetare år 1905. 

Den 31 dec. 1904 utfärdade Kungl. Maj:t efterföljande nådiga 
bref: 

»OSCAR — — — — — Sedan, på sätt i Vår nådiga kungörelse 
den 10 juni 1904 omförmäles, Riksdagen ställt till Vårt förfogande 
ett extra anslag för år 1905 af 125,000 kronor för att under de i 
berörda kungörelse stadgade villkor användas till understöd åt sådana 
anstalter eller föreningar, som anordna föreläsningskurser för arbets
klassen, hafve Vi med anledning af gjorda underdåniga ansökningar, 
öfver hvilka med undantag af en Vare vederbörande befallnings-
hafvande sig yttrat, funnit godt att af berörda anslag tilldela nedan-
nämnda anstalter och föreningar följande belopp, nämligen: 

Kr. 
StockholmB arbetareinstitut . . . . 2,400 
-Stockholms arbetareförening . . . . 1,500 
Stockholms borgareskola 1,200 
Södermalms arbetareinstitut . . . . 600 
Södertälje arbetareinstitut 700 
Norrtälje föreläsningsanstalt . . . 425 
Sundbybergs föreläsningsförening 270 
Harg-Forsmark- Valö föreläsnings

krets 270 
Haninge-Dalarö föreläsningsförening 200 
Botkyrka föreläsningsförening . . . 200 
Tätö föreläsningsförening 200 
Uppsala arbetareinstitut 1,100 
Enköpings arbetareföreläsningsföre-

ning 550 
•Österby bruks föreläsningsanstalt . 300 
Olands härads föreläsningsanstalt . 270 
Tiunda folkbildningsförening . . . 270 
Skutskärs föreläsningsanstalt . . . 225 
Löfsta brnks föreläsningsanstalt . . 200 
Dannemora grufvors föreläsningsan

stalt 200 
Söderfors bruks föreläsningsanstalt 200 
Örsundsbro föreläsningsförening . . 200 
•Örbyhas och Vcndels föreläsnings-

anstalt . 200 

Kr. 
Tobo föreläsningsanstalt 200 
Nyköpings föreläsningsanstalt . . . 500 
Eskilstuna arbetareinstitut . . . . 1,200 
Strängnäs nrbetareföreläsningsan-

stalt 300 
Torshälla och Nyby brnks föreläs

ningsförening 200 
Trosa föreläsningsförening 200 
Västra Vingåkere föreläsningsiore-

ning 250 
Mariefreds pastorats föreläsningsan

stalt 225 
Flens föreläsningsförening 225 
Kila föreläsningsförening 200 
Näfvekvarns föreläsningsförening . 200 
Stora Malms föreläsningsanstalt . . 200 
Julita föreläsningsförening . . . . 200 
Åkers folkbildningsförening . . . . 200 
Malmköpings föreläsningsanstalt . . 175 
Björkviks föreläsningsförening. . . 150 
Linköpings föreläsningsanstalt . . . 600 
Norrköpings arbetareinstitut . . . . 1,800 
Norrköpings godtemplares föreläs

ningsanstalt 200 
Motala föreläsningsanstalt 450 
Vadstena föreläsningsförening . . . 275 

1 
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Kr. 
Söderköpings föreläsningsanstalt . . 250 
Skeninge och Allhelgona föreläs

ningsförening 200 
Hammarkinds föreläsningsförening . 700 
Boxholms föreläsningsförening . . . 400 
Mjölby arbetareförenings föreläs

ningsanstalt 350 
Hällestads föreläsningsförening . . 300 
llalmslätts föreläsningsanstalt . . . 300 
Åtvids föreläsningsförening . . . . 250 
Främre Vikbolandets föreläsnings-

förening 225 
Kvillinge föreläsningsförening . . . 225 
Södra Aska ungdomsförenings före

läsningsförening . . . . . . . . 200 
Kisa föreläsningsanstalt 200 
Östra Husby föreläsningsförening . 175 
Bjälbo föreläsningsförening . . . . 150 
Fifvelstads föreläsningsförening . . 150 
Rök och Heda föreläsningsförening 125 
Jönköpings arbetareinstitut . . . . 600 
Eksjö föreläsningsförening . . . . 300 
Tranäs-Säby föreläsningsförening . 600 
Huskvarna arbetareinstitut . . . . 600 
Norrahanimars föreläsningsförening 500 
Hvetlanda föreläsningsförening . . 400 
Nässjö föreläsningsförening . . . . 350 
Värnamo föreläsningsförening . . . 300 
(iislaveds föreläsningsförening . . , 300 
Säfsjö föreläsningsförening . . . . 250 
Annebergs föreläsningsanstalt . . . 225 
Forsernms föreläsningsförening . . 200 
Växjö föreläsningsanstalt 300 
Lessebo föreläsningsförening . . . . 350 
M.irkaryds föreläsningsförening . . 250 
Elmhults föreläsningsförening . . . 250 
Ljungby föreläsningsförening . . . 250 
Strömsnäs braks föreläsningsföre

ning 250 
Kosta föreläsningsförening . . . . 225 
Kalmar föTCläsningsinstitut . . . . 500 
Oskarshamns föreläsningsförening . 700 
Västerviks föreläsningsförening . . 700 
Virnmerby föreläsningsförening . . 300 
Tjasts föreläsningsförening . . . . 625 
Ankarsrnms föreläsningsförening . . 270 
Södra Vi föreläsningsförening . . . 250 
Mönsterås föreläsningsförening. . . 225 
Fliscryds föreläsningsförening . . . 225 
Hultsfreds föreläsningsförening . . 225 
A spelands föreläsuingsförening . . . 225 

Kr. 
Öfverums föreläsningsförening . « . 225-
Tnna föreläsningsförening 200' 
Hallingebergs föreläsningsförening . 200 
Föreläsningsföreningen Johan Skytte 

i Ålem 200^ 
Visby föreläsningsförening . . . . 500 
Barskretsens föreläsningsförening . 200 
Karlskrona föreläsningsförening . . 600 
Karlshamns föreläsningsförening . . 400 
Sölvesborgs föreläsningsförening . . 270 
Ronneby föieläsningsförening . . . 270 
Mjällby föreläsningsförening.. . . 250-
Kallinge föreläsningsförening . . . 230 
Olofströms föreläsningsförening . . 225 
Nättraby föreläsningsförening . . . 200-
Johannishns föreläsningsanstalt . . 200 
Stnrkö föreläsningsförening . . . . 200 
Hällaryds föreläsningsförening. . . 125-
Kristliga föreningen af unge män i 

Kristianstad 500 
Angelholms föreläsningsförening . . 400-
Simrishamns föreläsningsförening . 270 
Klippans föreläsningsförening . . . 700 
Hässleholms föreläsningsförening . 6fJ0< 
Riseberga föreläsningsförening . . . 400 
Vinslöfs föreläsningsförening . . . 30O 
Knislinge m. fl. socknars föreläsnings

förening 30ft 
Båstads f ö r e l ä s n i n g s f ö r e n i n g . . . . 300 
Ahus föreläsningsförening 30f> 
Färlöfs föreläsningsförening . . . . 300 
Oppmannaortens föreläsningsföre

ning 270-
Åstorps föreläsningsförening . . . . 250 
Önnestads föreläsningsförening. . . 250-
Sösdalaortens föreläsningsförening . 225 
Södra Mellby m. fl. socknars före

läsningsförening 225 
Vä-Skepparslöfs föreläsningsförening 225. 
Östra Sönnarslöfs föreläsningsföre

ning 225 
Degebergaortens föreläsningsföre

ning 225 
Smedstorps föreläsningsförening . . 225-
Vallby arbetareföreläsningsförening 20f> 
Centrala Villands föreläsningsföre

ning 200 
Järrestads biblioteks- och föreläs

ningsförening 200 
Skillinge föreläsningsförening . . . 20Q 
Tomelilia,föreläsningsförening . . . 20O 
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Kr. 
TollarpB med omnejd föreläsnings-

förening 200 
Lödernps föreläsningsförening . . . 175 
Malmö föreläsningsförening . . . . 2,400 
Lands arbetareinstitut 500 
Landskrona föreläsningsförening . • 800 
Hälsingborgs föreläsningsförening . 800 
Ystads föreläsningsförening . . . . 500 
Trelleborgs föreläsningsanstalt . . . 400 
Höganäs föreläsningBförening . . . 650 
Billesholm-Bjafs föreläsningsföre-

ning 600 
Hörby föreläsningsförening . . . . 500 
Eslöfs föreläsningsförening . . . . 500 
Arlöfs föreläsningsförening . . . . 450 
Limhamns föreläsningsförening . . 450 
Hörs föreläsningsförening 420 
Lackalänga föreläsningsförening . . 400 
Kjeflinge föreläsningsförening . . . 400 
Ekeby föreläsningsförening . . . . 400 
Herslöfs föreläsningsförening . . . 400 
Svedala föreläsningsförening.. . . 355 
Svalöfs föreläsningsförening . . . . 300 
Dalby föreläsningsanstalt 300 
Barsebäck-Hofternps föreläsningsför

ening 275 
Sofielnnds föreläsningsförening . . 270 
Sjöbo föreläsningsförening . . . . 260 
Reslöfs föreläsningsförening . . . . 250 
Örtofta föreläsningsförening . . . . 250 
Stehags föreläsningsförening . . . 250 
Farhnlts och Jonstorps föreläsnings

förening 250 
Saxtorps föreläsningsförening . . . 250 
Billeberga föreläsningsförening . . 250 
Västra Karleby föreläsningsförening 250 
Föreläsningsföreningen Union, Hass-

larp 250 
Bara och Mölleberga föreläsnings

förening 1250 
Röstänga föreläsningsförening . . . 250 
Kyrkheddinge föreläsningsförening '250 
Lomma föreläsningsförening . . . . 250 
Raus föreläsningsförening 250 
Bnmnby föreläsningsförening . . . 250 
Jordberga föreläsningsförening . . . 225 
Sireköpinge, Ottarps och Asmund-

torps föreläsningsförening . . . . 225 
Anderslöf-Grönby föreläsningsföre

ning 225 
Kågeröds föreläsningsförening . . . 200 

Kr. 
Billinge föreläsningsförening. . . . 200 
Löddeköpinge-Borgeby föreläsnings

förening 200 
Hvellinge föreläsningsförening . . . 200 
Hököpinge föreläsningsförening . . 200 
Skifarps föreläsningsförening . . . 200 
Löberöds föreläsningsförening . . . 100 
Halmstads föreläsningsförening . . 1,100 
Falkenbergs föreläsningsförening. . 500 
Varbergs föreläsningsförening . . . 300 
Laholms föreläsningsförening . . . 225 
Kungsbacka föreläsningsinstitut . . 200 
Himle föreläsningsförening . . . . 800 
Atradalens föreläsningsförening . . 500 
Harplinge föreläsningsförening . . 300 
Getinge föreläsningsförening . . . . 300 
Söndrums föreläsningsförening . . . 275 
Rydö föreläsningsförening 250 
Oskarströms föreläsningsförening . . 250 
Enslöfs föreläsningsförening . . . . 225 
Slöinge och närgränsande socknars 

föreläsningsförening 225 
Renneslöfs och Ysby föreläsningsför

ening 225 
Viske föreläsningsförening . . . . 200 
Kvibille föreläsningsförening . . . 200 
Tjärby föreläsningsförening . . . . 200 
Årstads föreläsningsförening.. . . 200 
Voxtorps föreläsningsförening . . . 200 
Göteborgs arbetareinstitut 2,400 
Lysekils föreläsningsförening . . . 250 
Lnndby arbetareinstitut 7G0 
Gärda föreläsningsförening . . . . 650 
Mölndals arbetareinstitut 600 
Göteborgs fögderis föreläsningsföre

ning 400 
Jonsereds föreläsningsförening . . . 400 
Inlands Torpe härads föreläsnings

förening 350 
Tjörns godtemplares föreläsningsan

stalt 300 
Krokslätts föreläsningsförening . . 300 
Grebbestads godtemplares föreläs

ningsanstalt 225 
Vänersborgs a r b e t a r e i n s t i t u t . . . . 500 
Borås arbetareinstitut 900 
Alingsås föreläsningsförening . . . 500 
Ulricehamns föreläsningsförening . 300 
Trollhättans föreläsningsinstitnt . . 700 
Surte föreläsningsanstalt 600 
Rånnums föreläsningsinstitut . . . 600 
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Kr. 
Lilla Edets föreläsningsförening . . 250 
Bengtfora-Ertemarka föreläaningsför-

ening 225 
Bollebyds härads föreläsningsföre

ning 225 
Mjölbäcks pastorats föreläsningsför

ening 225 
Herrljungatraktens föreläsningsför

ening 200 
Upphärads föreläsningsförening . . 200 
Färgelanda och Ödeborgs föreläs

ningsförening 200 
Mariestads föreläsningsanstalt . . . 225 
Skara godtemplares föreläsningsan

stalt 450 
Lidköpings föreläsningsförening . . 300 
Sköfde föreläsningsanstalt 300 
Falköpings föreläsningsförening . . 225 
Styrelsen för Vulkans skol- och bi

bliotekshus i Tidaholm 400 
Stora Hofstraktens föreläsningsför

ening 270 
Facklans föreläsningsanstalt i Vara 225 
Södra Laske härads föreläsningsför

ening 200 
Sten Stures föreläaningsanstalt i 

Nossebro 200 
Karlstads föreläsningsanstalt . . . 500 
Kristinehamns föreläsningsanstalt . 300 
Arvika föreläsningsanstalt . . . . 500 
Kroppa och Lungaunds föreläsnings-

anstalt 400 
Filipstads bergslags föreläsningsan

stalt 325 
Nyeds föreläsningsanstalt 250 
Grums föreläsningsffirening . . . . 250 
Säffle föreläsningsförening 225 
Charlottenbergs föreläsningsförening 225 
Ransäters föreläsningsförening . . . 200 
Örebro föreläsningsförening . . . . 800 
Nora godtemplares föreläsningsan

stalt 250 
Linde stads- och bergsförsamlingar9 

föreläsningsförening 500 
Ljusnarsbergs förelägningsförening . 500 
Bofors godtemplares föreläsningsför

ening 400 
Degerfors föreläsningsförening . . 400 
Knmla m. fl. BocknarB föreläsnings

förening 250 
Fellingsbro föreläsningsförening . . 250 

Kr. 
Hallsbergs föreläsningsförening . . 200 
Askers föreläsningsanstalt 200 
Glanshammars m. fl. socknars före

läsningsförening 200 
Yxhults föreläsningsförening . . . 100 
Västerås arbetareinstitut 1,200 
Sala föreläsningsförening 600 
Köpings föreläsningsförening . . . 400 
Arboga föreläsningsförening . . . . 400 
Norbergs arbetareinstitut 600 
Kumla föreläsningaförening i Väst

manland 300 
Knngsörs föreläsningsförening . . . 300 
Bamnäs-Snra föreläsningsförening . 300 
Västanfors föreläsningsförening • . 270 
Kolbäcks, Svedvi och Bergs föreläs

ningsförening 270 
Siende härads jämte närgränsande 

socknars föreläsningsförening . . 270 
Väster Löfsta föreläsningsförening 270 
Skultuna föreläsningsförening . . . 250 
Fala föreläsningsförening 800 
Hedemora föreläsningsförening . . . 450 
Säters föreläsningsförening . . . . 250 
Avesta-Grytnäs föreläsningsförening 700 
Garpenbergs föreläsningsförening . 40Q 
Mora föreläsningsförening 350 
Grangärde föreläsningsanstalt . . . 300 
Borlänge föreläsningsförening . . . 300 
Folkäma föreläsningsförening . . . 300 
Föreningen Ludvika bokstuga . . . 300 
Malungs föreläsningsförening . . - 300 
Husby föreläsningsförening . . . . 300 
Leksands föreläsningsförening . . . 300 
Föreläsningsföreningen Enighet och 

Vänskap i Grängesberg 300 
Gnstafs föreläsningsförening . . . . 275 
Lima föreläsningaförening 270 
Domnarfvets föreläsningsförening . 250 
Envikens föreläsningsförening . . . 250 
Norrbärkes föreläsningsförening . . 250 
Stora Tuna föreläsningsförening . . 225 
Torsångs föreläsningsförening . . . 225 
Vämhus studiecirkel 200 
Grycksbo föreläsningsförening . . . 200 
Orsa centralkommittés föreläsnings

förening 200 
Vikmanshytte-Thurbo föreläsninga

förening 200 
Gäfle arbetareinstitut 1,600 
Söderhamns arbetareinstitut . . . . 1,000 



FÖRELÄSNINGSKURSER FÖR ARBETARE ÅR 1905. 5 

Kr. 
Hudiksvalls arbetareinstitut . . . . 800 
Norra Hälsinglands föreläsningsan-

stalt 800 
Ofvansjö—Torsåker—Högbo föreläs

ningsförening 600 
Bollnäs föreläsningsförening. . . . 400 
Bomhns föreläsningsförening.. . . 375 
Valbo föreläsningsförening . . . . 300 
Ljusdals föreläsningsförening . . . 300 
Hamränge föreläsningsförening . . 270 
Hanebo föreläsningsförening . . . . 250 
Ljnsne-Ala föreläsningsförening . . 250 
Ockelbo föreläsningsförening . . . . 225 
Forsbacka föreläsningsanstalt •. . . 200 
Kristliga föreningen för nnge män i 

Härnösand 500 
Sundsvalls föreläsningsförening . . 400 
Sundsvalls sågverksdiBtrikts norra 

föreläsningsförening 1,000 
Sundsvalls sågverksdistrikts södra 

föreläsningsförening 850 
Gudmundrå föreläsningsförening . . 800 
Hammar-Nylands nndervisningsför-

ening 500 

Kr. 
Bollsta-Väja föreläsningsförening . . 450 
Alnösnndets föreläsningsförening. . 275 
Medelpads föreläsningsförening. . . 270 
Sollefteå föreläsningsförening . . . 250 
Alby föreläsningsförening 250 
Torsåkers och Styrnäs föreläsnings

förening 250 
Östersunds arbetareinstitut . . . . 800 
Jämtlands ungdomsförbunds föreläs

ningsförening 400 
Krokoms föreläsningsförening . . . 200 
Läseföreningen Minerva i Umeå . . 300 
Ytterstforsvcrkens föreläsningsföre

ning 200 
Tekniska skolans i Luleå föreläs

ningsanstalt 400 
Piteå föreläsningsförening 270 
Bodens föreläsningsanstalt . . . . 800 
Gällivare-Malmbergets föreläsnings

förening 500 
Kiruna föreläsningsförening . . . . 500 
Nederkalix föreläsningsförening . . 270 
Arvidsjaurs föreläsningsförening . . 250 
Öfvertorneå föreläsningsförening . . 225 

skolande de belopp, som tilldelats anstalter, hvilka hafva sin 
verksamhet å landsbygden eller dels i stad och dels å landet, använ
das för ifrågavarande föreläsningars hållande i hufvudsaklig öfver-
ensstämmelse med angifna planer; 

och hafve Vi anbefallt statskontoret a t t de sålunda beviljade 
medlen ti l l vederbörande utbetala med halfva beloppet i början af 
juni 1905 och andra hälften i början af december samma år, sedan 
genom in tyg af inspektor, som Vår befallningshafvande jämlikt 
förenämnda kungörelse äger a t t förordna, blifvit s tyrkt , at t de för 
ifrågavarande understöds åtnjutande stadgade villkor, så vidt den 
förflutna delen af året angår, blifvit fullgjorda. 

Tillika hafve Vi velat härigenom anbefalla Vare vederbörande 
befallningshafvande att, enär ansökningarna beträffande understöd åt 
Östra Sönnarslöfs samt Torsåkers och Styrnäs föreläsningsföreningar 
icke affattats i enlighet med föreskrifvet formulär, erinra dessa för
eningars styrelser därom att , i händelse för samma föreningar hädan
efter skulle begäras statsanslag, då bör iakttagas hvad i sådant 
afseende må vara stadgadt. 
— — .— — — — — — — — — — — — — —.» 

Kungl. Maj:ts ofvan åberopade kungörelse den 10 juni 1904 
angående understöd t i l l anordnande af föreläsningskurser för arbets
klassen öfverensstämmer i stort sedt med motsvarande kungörelse 
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år 1903, hvilken förut i dessa »Meddelanden» (1904, s. 1—2) åter-
gifvits. I 1904 års kungörelse har emellertid tillkommit den bestäm
melsen, att styrelse för föreläsningsanstalt eller -förening skall 
vid undervisningsårets slut till vederbörande Kungl. Maj:ts befall-
ningshafvande afgifva redogörelse angående anstaltens eller för
eningens verksamhet under året i två exemplar, af hvilka det ena 
skall insändas till Kungl. Ecklesiastikdepartementet. 

Det till kungörelserna fogade formulär för ansökning om under
stöd af allmänna medel till anordnande af föreläsningskurser för 
arbetsklassen, hvilket likaledes förut i dessa »Meddelanden» (1904, s. 
2—3) aftryckts, har icke undergått någon förändring. 

I ett föregående häfte af dessa »Meddelanden»1 har lämnats en 
öfversikt öfver föreläsningsverksamhetens utveckling samt en när
mare redogörelse för de hithörande anstalter och föreningar, som 
erhållit understöd af statsmedel för år 1904. Under hänvisning till 
hvad i sammanhang därmed anfördes beträffande de meddelade upp
gifternas innebörd och sättet för deras inhämtande, lämnas här några 
upplysningar om de föreläsningsanstalter och -föreningar — här ofvan 
närmare angifna — hvilka beviljats statsbidrag för år 1905. 

Tabellen å s. 8—9 redogör i kol. 2 för anstalternas fördelning 
på landsbygd och städer inom olika delar af landet. Kolumnens 
siffror återfinnas i nedanstående tablå, hvilken för jämförelses skull 
äfven upptager antalet anstalter år 1904 inom olika län2. 

Antal föreläsningsföreningar. Antal föreläsningsföreningar. 

Hela an t a l e t s t a t sunde r s tödda föreläsningsföreningar , 
som år 1904 utgjorde 247, hvaraf 80 i städer (och köpingar) samt 167 på 
landsbygden, hade sålunda år 1905 ökats till 334, nämligen 102 i städer 

1 »Meddel.. 1904, s. 1—15. 
2 Föreläsningsföreningen i Paris, hvilken sökt, men ej erhållit statsbidrag för åi 

1905, liksom för år 1904, har icke alls medtagits i denna (eller föregående) redogörelse 
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•och 232 på landsbygden. Dessa tal utvisa en genomsnittlig t i l lväxt 
i antalet af 35 °&, däraf 28 % belöpa sig på städerna samt ej mindre 
än 39 % på landsbygden. Bland de olika landsdelarna står natur
ligtvis Skåne (Malmöhus och Kristianstads län) utan jämförelse 
främst med 13 föreningar i städer och 61 på landsbygden eller till
hopa 74. Därnäst komma Kopparbergs, Östergötlands och Hallands1 

län med resp. 25, 21 och 20 föreläsningsföreningar. 
Tabellen lämnar vidare uppgifter om de under år 1905 stats

understödda f ö r e n i n g a r n a s e k o n o m i s k a f ö r h å l l a n d e n . Samtliga 
•334 föreningar hade gjort framställning om a t t bekomma statsbidrag om 
tillsammans 173,902 kr., nämligen de 102 föreningarna i stad 79,910 
kr. och de 232 föreningarna på landsbygden 93,992 kr. Häraf bevilja
des för de förra 56,825, för de senare 68,175 kr. eller resp. 71 och 
72-5 % af de begärda beloppen; för alla tillhopa sålunda 125,000 kr. 
•eller 72 % af hela det sökta anslaget. Motsvarande procenttal år 
1904 voro för städerna 77-6, för landsbygden 71-9 eller i genomsnitt 
74-6 Oaktadt det ökade belopp, som år 1905 stod t i l l förfogande för 
;bidrag å t föreläsningsföreningar, kunde följaktligen deras ansök
ningar härom under detta år beviljas i jämförelsevis mindre ut
s t räckning än under föregående år. Detta förhållande sammanhänger 
•därmed, a t t under år 1905 ett betydligt större antal föreningar 
kommo i åtnjutande af statsbidrag. 

Föreningarnas beräknade i n k o m s t e r för år 1905 skulle enligt 
tabellen utgöra: 

Liksom föregående år, men i än högre grad, framträder här det 
jämförelsevis obetydliga ekonomiska stöd föreningarna på landsbyg
den åtnjuta från sina resp. kommuners sida. Skillnaden utfylles i 
r inga mån genom något större bidrag från staten, t i l l hufvudsaklig 
del likväl tack vare den större offervillighet, som organisationer och 
enskilda, särskildt större bruks- och sågverksbolag, visat på lands
bygden. Rubriken »öfriga inkomster», i hvilken dylika bidrag utgöra 
toufvudposten, representerar nämligen endast 24-6 % af hela inkomst
beloppet för stadsföreningarna mot 43-2 % för anstalterna pä landet. 

1 En ingående redogörelse för all den föreläsningsverksamhet — ej blott den af 
staten understödda — som inom Hallands län bedrifces bland arbetsklassen, återfinnes 
i Social tidskrift för år 1904, s. 249-255. 
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Föreläsningsföreningar, som erhållit statsbidrag 
för år 1905. 
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(Forts.) Föreläsningsföreningar, som erhållit stats
bidrag för år 1905. 
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Främst bland de olika landsdelarna med afseende å totalbeloppet 
af föreningarnas inkomster står naturligtvis Malmöhus län med sam-
manlagdt 42,796 kr.; närmast därefter märkas Göteborgs och Bohus 
län med 22,801 kr. och Kopparbergs län med 20,205 kr. Stockholms 
stad, som år 1904 intog andra platsen, kommer denna gång i fjärde 
rummet med 19,060 kr., och därefter följa Kristianstads, Gäfleborgs 
och Östergötlands län med inkomstbelopp om resp. 18,905, 17,586 och 
17,175 kr. Sist i raden står gifvetvis Gottlands län med 1,400 kr., 
men Västerbottens län når icke mycket högre, nämligen endast till 
1,520 kr. Grupperas däremot länen efter den genomsnittliga in
komst, som kommer på hvarje förening, blir ordningen följande: 
Stockholms stad, Göteborgs och Bohus, Gäfleborgs och Västernorr
lands län med resp. 4,765, 2,073, 1,256, 1,166 och 1,154 kr. för hvarje 
förening. Skånelänen nå denna gång ej upp t i l l medeltalssiffran, 
som för hela riket utgör 947 kr.; för städerna blir motsvarande tal 
1,495 kr., för landsbygden 706 kr. Dessa genomsnittliga ta l äro alla 
afgjordt lägre än 1904 års siffror, hvilket förhållande emellertid ej 
får anses innebära, a t t de under nämnda år verksamma föreläsnings
föreningarna skulle hafva a t t påräkna mindre inkomster under år 
1905. Förklaringen t i l l det anmärkta förhållandet ligger gifvetvis 
däri, at t , sedan under den föregående tiden i de flesta mera bety
dande orter föreläsningsföreningar t räd t i verksamhet och erhållit 
statsbidrag, rörelsen numera företrädesvis utbreder sig till mindre 
platser, där föreningarna ju ej kunna erhålla så stort ekonomiskt 
stöd och ej heller utveckla samma omfattande verksamhet. Denna 
utveckling belyses närmare af en jämförelse mellan a ena sidan an
talet statsunderstödda föreningar och å andra sidan deras in
komster under de båda åren. Ökningen i antal utgjorde, som ofvan 
nämnts, 35 %, under det a t t ökningen i inkomster endast belöpte 
sig till 22 %. 

Oaktadt statsbidrag för år 1905 kunnat beviljas ett betydligt 
större antal föreläsningsföreningar än för år 1904, måste emellertid 
äfven denna gång anslag förvägras åtskilliga sådana af det skäl, 
a t t medel ej vidare funnos för ändamålet disponibla. Dessa för
eningar, som ej erhållit ansöM statsbidrag för år 1905, voro t i l l an
talet 38 och hade för nämnda år beräknat inkomster t i l l ett sam-
manlagdt belopp af 11,672 kr., hvaraf 1,655 kr. tillförsäkrats dem 
af kommuner och 4,188 kr. garanterats på enskild väg; återstoden 
5,829 kr. begärdes sålunda i understöd från staten. Om det sam
manlagda beräknade inkomstbeloppet fördelas på samtliga dessa för
eningar, skulle på hvar och en af dem hafva belöpt sig i genomsnitt 
endast 307 kr. (mot 634 kr. år 1904.) 
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Det för är 1905 af riksdagen på Kungl. Haj:ts framställning 
beviljade beloppet af 125,000 kr. har sålunda icke medgifvit, at t un
derstöd kunnat beviljas samtliga de föreläsningsföreningar och an
stalter, som därom gjort framställning, än mindre a t t deras ansök
ningar om bidrag kunnat i sin helhet bifallas. Då det härigenom 
visat sig, a t t intresset för anordnande af dylika föreläsningskurser 
fortfarande så ökats, at t det därför afsedda anslaget ej varit för det 
afsedda ändamålet t i l lräckligt och då ingen anledning finnes till det 
antagandet, a t t detta intresse skulle under den närmaste framtiden 
minskas, har Kungl. Majrt hos innevarande års Riksdag hemställt 
om ytter l igare förhöjning i anslaget, så a t t för år 1906 skulle kunna 
disponeras ett belopp af 155,000 kr. Häraf skulle dock högst 4,000 
kr . kunna användas t i l l understöd åt sådana centrala anstalter, som 
förmedla föreläsningar af ifrågavarande slag och hvilka åt lokala 
anstalter för sådana föreläsningar tillhandahålla passande åskåd
ningsmaterial. 

Riksförsäkringsanstaltens verksamhet år 1903. 
I Riksförsäkringsanstaltens den 24 september 1904 dagtecknade 

berättelse för anstaltens första verksamhetsår, 1903, meddelas en 
del uppgifter om omfattningen af den af anstalten bedrifna försäk
ringsverksamheten och om de olycksfall, som inträffat bland de hos 
anstalten försäkrade arbetarne. 

Antalet industriella och andra företag, som anmälts till för
säkring, afslutad 1903, äfvensom antalet vid dessa företag anställda 
arbetare framgå af bifogade tabell, kol. 2—7. De i denna tabell 
förekommande uppgifterna om arbetareantalet äro likväl icke de 
definitiva, hvilka kunna uppgifvas först efter försäkringstidens slut, 
utan endast de provisionella antal, hvilka vid försäkringsaftalens 
ingående preliminärt läggas t i l l grund för afgifterna. 

Såsom förklaring härti l l torde böra meddelas, a t t Riksförsäk
ringsanstaltens försäkringar antingen grundas på arbetsgifvarens 
uppgift om medelantalet arbetare, som sannolikt komma att under 
försäkringstiden sysselsättas vid det t i l l försäkring anmälda före
taget, eller ock afse vissa namngifna arbetare. I förra fallet, som 
är det vanligast förekommande, är arbetsgifvaren skyldig a t t vid 
försäkringstidens slut uppgifva det antal dagsverken, som af de 
försäkrade under försäkringstiden utgjorts, hvarefter i regel tre
hundradelen af nämnda antal (för år räknadt) beräknas utgöra det 
antal arbetare, som i genomsnitt vari t anställda i det försäkrade 
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Riksförsäkringsanstaltens i 
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Sverige verksamhet år 1903. 
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företaget. Vid de mindre ofta förekommande fall, då försäkringen 
omfattar vissa namngifna arbetare, kan arbetsgifvaren, om några 
af dessa sedermera under försäkringstiden afgå och i större eller 
mindre utsträckning ersättas af andra, genom kompletteringsanmälan 
erhålla motsvarande förändringar i försäkringen. I intetdera fallet 
kan således antalet försäkrade definitivt uppgifvas förrän efter för
säkringstidens slut. 

Såsom af nämnda tabell framgår, hafva t i l l försäkring, afslutad 
under år 1903, anmälts 1,464 företag med tillsammans, provisionelit 
beräknadt, 32,091 arbetare, däraf 24,052 män och 4,531 kvinnor öfver 
18 år samt 2,298 manliga och 1,210 kvinnliga minderåriga (under 
18 år). 

Dessa försäkringar afse öfverflyttning på Biksförsäkringsanstal-
ten af sådan skyldighet at t utgifva ersättning vid skada till följd 
af olycksfall i arbete, som enligt 1 § af olycksfallsersättnings-
lagen den 5 juli 1901 åligger arbetsgifvare. Härförutom hafva ett 
fåtal arbetare — 39 — anmält sig ti l l sådan frivillig försäk
ring, som samma lags 24 § medgifver, hvarjämte på grund af 
olycksfall, som drabbat arbetare, hvilka icke vari t försäkrade i an
stalten, lifränta hos densamma inköpts i 62 fall för arbetarne 
själfva och i 21 fall för änkor och barn efter dödade arbetare. 

Antalet anmälda olycksfall, som under år 1903 träffade arbetare, 
som voro försäkrade i Riksförsäkringsanstalten, var 135. Af dessa 
fall voro emellertid 39 icke af sådan natur, a t t de föranledde ersätt
ning, och beträffande 40 fall kunde under år 1903 icke afgöras, 
huruvida ersättning borde utgå eller icke. Öfriga 56 olycksfall för
anledde under 1903 beslut om ersättning. 

I anstaltens berättelse meddelas detaljerade uppgifter om för
delningen af dessa 56 olycksfall efter arten af den verksamhet, 
hvaruti arbetarne träffats af olycksfallen, arbetarnes kön och ålder, 
skadans påföljd, anledningen ti l l olycksfallet och den skadade kropps
delen. E t t sammandrag af nämnda uppgifter lämnas u t i tabellen, 
kol. 8—22. På grund af det r inga antalet olycksfall kan natur-
ligen någon närmare bearbetning af det sålunda föreliggande sta
tist iska materialet icke ifrågakomma, men en del af uppgifterna 
torde dock böra här framhållas och i vissa fall kompletteras. 

Olycksfallet har i 20 fall förorsakat endast öfvergående skada, 
som ersatts med sjukhjälp under kortare eller längre tid. I 17 af 
de 31 fall, då olycksfallet ledt till invaliditet (varaktig nedsätt
ning eller förlust af arbetsförmåga), har därjämte sjukhjälp u tgå t t 
för tiden, intill dess invaliditet konstaterats. Sammanlagdt har så
ledes sjukhjälp utgåt t i 37 fall, nämligen: 
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I de återstående 6 fallen fortfor understödet vid årets slut och 
kunde dess varaktighet således då ännu icke uppgifvas. 

I de 31 fall, då invaliditet uppkommit och den skadade på 
grund däraf tillerkänts lifränta, har invaliditetsgraden, d. v. s. den 
procent, med hvilken arbetsförmågan ansetts hafva blifvit nedsatt 
till följd af olycksfallet, utgjort: 

I fem fall har olycksfallet haft dödlig påföljd: och har lifränta 
på grund af dessa dödsfall tillerkänts tre änkor och sju barn. 

Rörande anledningarna till olycksfallen meddelas här, till kom
plettering af uppgifterna i tabellens kol. 16—18, a t t de vari t : 
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Fackorganisationer bland arbetare och med dem 
jämförliga personer i Sverige år 1903 (d. 31/12). 

Efterföljande redogörelse för det fackliga organisationsväsendet 
bland arbetare och med dem jämförliga personer grundar sig på 
uppgifter, som af vederbörande organisationer själfva lämnats dels 
å från Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik direkt öfver-
sända formulärblanketter och dels — beträffande vissa fackförbund 
— i dessas till Sveriges landsorganisation l afgifna kvartalsrappor
ter, Ii vilka beredvilligt ställts till afdelningens förfogande. Det 
har af olika skäl varit omöjligt att denna gång söka till behand
ling upptaga några andra spörsmål än dem, som afse organisatio
nernas medlemstal och lokala fördelning, men är det att hoppas, 
a t t förhållandena skola framdeles medgifva upptagandet af äfven 
öfriga för kännedomen om det fackliga organisationsväsendet bland 
^irbetarne väsentliga frågor. 

Oaktadt denna starka begränsning af undersökningens omfång 
har dess resultat icke kunnat tidigare publiceras, beroende framför 
allt på svårigheten att erhålla kunskap om och träda i förbindelse 
med alla de olika organisationerna, men delvis äfven på några orga
nisationers oförmåga eller ovillighet att meddela tillräckligt detalje
rade upplysningar. I åtskilliga fall har afdelningen — beträffande 
organisationer, som omfatta flere lokala föreningar — ej kunnat er
hålla specificerad uppgift å medlemmarnes fördelning å dessa förenin
gar utan endast en summarisk uppgift å hela antalet lokalafdelningar 
och medlemmar. Orsaken härtill torde i allmänhet vara att söka i 
vederbörande organisationers bristfälliga expeditions- och redovisnings
system, hvaraf ock följer, att icke ens de meddelade summariska 
uppgifterna kunna göra anspråk på full tillförlitlighet. Öfriga 
medlemssiffror afse däremot det antal personer, för hvilka vid an-
gifven tidpunkt vederbörliga medlemsafgifter erlagts och hvilka så
lunda då utgjorde organisationens effektiva numerär. Härvid bör 
dock ihågkommas, att flertalet organisationer, särskildt inom säsong
yrkena, medgifva ganska vidsträckta friheter i fråga om afgifters 
inbetalande. I stort sedt torde emellertid de i det efterföljande 

1 Namnet på den samorganisation, som numera oinfattar flertalet svenska fack
organisationer. 
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återgifha medlemstalen vara så korrekta, som dylika öfver hufvud 
kunna blifva. 

Såsom framgår af rubriken till denna redogörelse, har det an
setts lämpligt att i densamma behandla fackliga sammanslutningar 
bland ej blott kroppsarbetare i vanlig mening utan äfven vissa andra 
kategorier arbetare. Hithörande organisationer äro nämligen ännu 
ej så specialiserade och konsekvent utbildade för särskilda verksam
hetsområden, att man vid en gruppering af dessa sistnämnda äfven 
får en bestämd och direkt motsvarande gruppering af fackorganisa
tionerna. Några exempel torde klarast belysa de svårigheter, som 
härvidlag möta. Svenska järnvägsmannaförbundet omfattar järn-
vägsbetjänte af olika slag och grader vid såväl statens som enskilda 
banor, men dessutom äfven vanliga arbetare vid vissa järnvägsverk
städer. Andra arbetare vid samma verkstäder tillhöra alltefter 
sina särskilda yrken resp. Svenska järn- och metallarbetareförbun
det, Svenska träarbetareförbundet o. s. v. För åtskilliga kategorier 
af betjänte, som äro representerade i Svenska järnvägsmannaförbun
det, såsom konduktörer, stationskarlar, banvakter, lokomotivförare 
och eldare, finnas därjämte särskilda fackliga sammanslutningar, 
hvarförutom ett antal maskinister och eldare ingå under Svenska 
transportarbetareförbundet. Likaså återfinnas vissa telefonarbetare 
och elektriska arbetare i Svenska järn- och metallarbetareförbundet, 
medan andra tillhöra Svenska telegraf- och rikstelefonarbetareför-
bundet etc. Då det under sådana förhållanden varit nödvändigt att 
i föreliggande öfversikt medtaga åtminstone Svenska telegraf- och 
rikstelefonarbetareförbundet och Svenska järnvägsmannaförbundet, 
har det synts lämpligt att äfven redogöra för öfriga motsvarande 
organisationer af betjänte eller arbetare vid de offentliga kommunika-
tionsverken, äfven om de i vissa fall icke bland sina medlemmar räkna 
några kroppsarbetare i egentlig mening. I de efterföljande tabellerna 
hafva emellertid samtliga hithörande organisationer, såsom va
rande af i viss mån säregen karaktär, sammanförts till en grupp 
för sig. 

Bland de egentliga arbetareorganisationerna intager Svenska ar
betareförbundet en afskild ställning, hvilken äfven i vederbörliga ta
beller markerats. Under det att de öfriga uppräknade organisationerna 
afse vissa afgränsade fack eller grupper af närbesläktade yrken, äger 
nämligen Svenska arbetareförbundet medlemmar inom olika yrken. 

Under rubriken fristående fackföreningar hafva slutligen i ta
bellerna sammanförts ett antal organisationer, af hvilka hvar och 
en för sig, utan samband med andra, i sin ort omfattar arbetare 
inom någon viss yrkesgren — vanligen af så ringa omfattning, att 
densamma endast i större städer kan samla ett afsevärdt antal ar
betare. I motsats härtill äro de förut behandlade organisationerna 

2 
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ej till sin verksamhet begränsade till någon viss ort utan afsedda 
att omfatta hela landet. Denna deras vidsträcktare verksamhetssfär 
uttryckes vanligen genom benämningen förbund, under det att de 
i förbunden ingående lokala enheterna betecknas såsom fackförening, 
afdelning, sektion el. d. 

Om ock uppgifterna rörande här behandlade organisationer kunna 
anses vara i allmänhet fullt korrekta, kvarstår emellertid den frå
gan, huruvida de äro uttömmande, så att redogörelsen omfattar 
samtliga vid den angifna tidpunkten i Sverige förefintliga fackliga 
sammanslutningar af arbetare och med dem jämförliga personer. 

Med afseende härå må först framhållas, att, enligt från olika 
håll inhämtade underrättelser, vid 1904 års ingång inga fackför
bund i landet förefunnits förutom de i tabellerna angifna. Likaså 
har afdelningen sökt träda i förbindelse med de fristående fack
föreningar, som vid samma tid existerade. För att erhålla till
förlitliga uppgifter härom har afdelningen vändt sig, bl. a., till 
sina ombud i orterna samt till ordförandena i alla s. k. arbetare
kommuner äfvensom i öfrigt anlitat tillgängliga meddelanden i ar
betarepressen och öfriga publikationer. I några fall har afdelningen 
icke kunnat erhålla erforderliga uppgifter från vissa fristående för
eningar, om hvilka kännedom på dessa olika vägar ernåtts, hvilket 
i regel synes hafva berott därpå, att organisationerna i fråga visser
ligen förefunnits, men upphört med sin verksamhet, ofta nog för 
ganska lång tid sedan. Otvifvelaktigt torde dock en eller annan 
förening, som ännu vid 1904 års ingång existerade, hafva nedlagts 
under den därpå följande tiden och därigenom ej kunnat vid denna 
undersökning anträffas. På samma sätt torde någon förening hafva 
undgått afdelningens uppmärksamhet af den anledning, att densamma 
efter 1904 års ingång införlifvats i något fackförbund, i hvilket fall 
den ej förekommer i dettas siffror for den här ifrågavarande tid
punkten och måhända ej heller anträffats direkt utaf afdelningen. 
Af nu anförda skäl kan gifvetvis en eller annan fristående fack
förening, som verkligen existerat vid den tidpunkt redogörelsen afser, 
hafva blifvit vid densamma förbisedd, men lika uppenbart torde 
vara, att undersökningens resultat icke i nämnvärd mån häraf på
verkas. 

Påfallande är visserligen, att ett jämförelsevis ringa antal fri
stående fackföreningar här redovisas. Förklaringen härtill ligger 
främst i den starka konsolideringssträfvan, som präglat de senare 
årens organisationsrörelse och som medfört, att många föreningar, 
som förut stått isolerade, efter hand uppgått i de fackförbund, 
som lämpligen kunnat mottaga dem, eller ock själfva sammanslutit 
sig till sådana förbund. Observeras bör också, att åtskilliga af de 
i redogörelsen behandlade förbunden gjort sig såsom sådana så föga 
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kända, att till dem anslutna föreningar vanligen betraktas såsom 
fristående. 

Af livad här anförts, framgår sålunda, att den efterföljande 
redogörelsen omfattar, med några oväsentliga undantag, alla de fack
liga organisationer bland arbetare och med dem jämförliga personer, 
hvilka voro i verksamhet vid 1904 års ingång. 

Undersökningens hufvudsakliga resultat återfinnas i hufvudta-
bellen å sid. 32—39, hvilken för hvarje förbund anger dess af del
ningars och medlemmars fördelning på olika län, på städer och lands
bygd öfver hufvud äfvensom mer detaljeradt på vissa särskildt an-
gifna viktigare städer. Med afseende å tabellens uppgifter må här 
ytterligare påpekas, att för åtskilliga förband endast totalsiffrorna 
för hela riket kunnat anföras. Såsom ofvan påvisats, beror detta 
förhållande delvis därpå, att tillräckligt detaljerade primäruppgifter 
ej meddelats. I andra fall däremot — särskildt beträffande vissa 
organisationer vid järnvägarna — då förbundens afdelningar eller 
sektioner omfatta medlemmar inom flera län samt både i städer och 
på landsbygden, har det ej ansetts tillrådligt att genom proportio
neringar söka närmare fördela medlemstalen. Häraf blir gifvetvis 
följden, att äfven i texttabellerna de angifna slutsiffrorna för hela 
riket omfatta flere organisationer och följaktligen blifva högre än 
de motsvarande sammanlagda talen för städer och landsbygd. 

Med användande af de genomsnittliga procenttal rörande för
delningen å landsbygd och städer, som gälla för de organisationer, 
rörande hvilka uppgifter härom föreligga, torde man emellertid 
kunna, där så är af behofvet påkalladt, med ungefärlig korrekthet 
verkställa proportioneringar beträffande äfven öfriga organisationer. 

Hela antalet fackligt organiserade arbetare i Sverige utgjorde 
vid 1904 års ingång 91,279, fördelade på 1,452 afdelningar. Enligt 
det här ofvan angifna beräkningssätt skulle häraf hafva belöpt sig 
på städerna 1,114 afdelningar (76-7 %) med 75,214 medlemmar (82-4 %) 
samt på landsbygden 338 afdelningar (23-3 %) med 16,065 medlemmar 
(17-6 •/.). Tab. 1 å omstående sida utvisar närmare organisations
väsendets fördelning å olika landsdelar samt vissa viktigare städer. 
hvarvid dock bör uppmärksammas, att i de specificerade uppgifterna 
ej medräknats 111 afdelningar med 8,040 medlemmar tillhörande de 
5 förbund, som af förut angifna skäl ej kunnat medtagas vid denna 
fördelning. Dessa sistnämnda tal kunna lätt fördelas å de olika 
landsdelarna genom användande af de i tab. 1 angifna procentsiff-
rorna; i vissa fall, där så synts önskvärd t, har det på sådant sätt 
beräknade hela antalet afdelningar eller medlemmar anförts inom 
parentes. 
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Tab. 1. De fackligt organiserade arbetarnes fördelning på 
olika landsdelar samt vissa viktigare städer. 
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Stockholms stad utgör hufvudorten för de svenska arbetarnes 
organisationsväsende; där funnos nämligen ej färre än 116 (125) fack
föreningar med tillhopa 23,911 (26,197) medlemmar, representerande 
resp. 8·6 i, samt 28-7 % af hela antalet afdelningar och medlemmar i 
hela landet. Et t andra centrum bildar Malmöhus län med 249 (270) 
— 18-6 % — fackföreningar samt 20,157 (22,090) — 24-2 % — med
lemmar. Tredje platsen intages af Göteborgs och Bohus län med 
125 (135) eller 9-3 % fackföreningar och 8,576 (9,402) eller 10-3 % med
lemmar. Långt efter komma Södermanlands, Östergötlands och 
Gäfleborgs län med resp. 4-6, 3-8 och 2-6 % af hela medlemsantalet. 
De sista rnmmen intagas af "Västerbottens, Gottlands och Skara
borgs län med allenast resp. 0-i, 0'i och 0-3 # af medlemmarne. Af 
de anförda talen framgår, att mer än hälften, 52- 9 %, af samtliga 
fackligt organiserade arbetare voro tillfinnandes i Stockholms stad 
och Malmöhus län tillsammantagna. Däremot hafva dessa landsdelar ej 
att uppvisa mer än tillhopa 27-2 % af hela antalet fackföreningar, 
hvilket helt naturligt beror därpå, att medlemsantalen därstädes äro 
öfver hufvud mycket stora. I detta hänseende intager Stockholm en 
plats för sig med ett genomsnittligt antal af ej mindre än 206 med
lemmar pr afdelning, under det att Malmöhus län endast har 81, 
Göteborgs och Bohus 69, Södermanlands 67, Kopparbergs 54 o. s. v. 
Motsvarande tal för hela riket var 62 (63), hvaraf för städerna 67 
(68) och för landsbygden 47 (48). 

Betraktar man de i tab. 1. meddelade uppgifterna för vissa vik
tigare städer, finner man emellertid, att vid jämförelse med dem 
Stockholms öfvervikt i nu senast afhandlade hänseende ej blir lika 
framträdande. Malmö kommer nämligen med i medeltal 146 med
lemmar pr afdelning ej så långt efter och Göteborgs stad följer 
med 119; betydande genomsnittliga siffror uppvisa vidare Eskilstuna 
med 96 medlemmar samt de skånska städerna Lund, Hälsingborg och 
Landskrona med resp. 78, 67 och 62. I hufvudtabellen kunna be
träffande dessa större städer närmare upplysningar erhållas beträflande 
storleken och antalet af fackföreningar inom de olika förbunden; här 
må endast påpekas, att den största fackföreningen i riket, Svenska 
typografförbundets afdelning i Stockholm, räknar 1,923 medlemmar. 

Redan förut har framhållits, att ej mindre än 82-4 % af hela lan
dets fackligt organiserade arbetare anträffats i städer och köpingar. 
Tab. 2 lämnar en närmare belysning af städernas och de stadslik-
nande samhällenas betydelse härutinnan, i det den upptager alla 
hithörande platser, som räkna minst 50 organiserade arbetare. Till 
denna kategori höra 45 städer med 64,337 medlemmar, 5 köpingar 
med 1,110 samt 23 andra större orter med 5,195 medlemmar eller 
tillhopa 70,642 organiserade arbetare, utgörande 77-4 %, på sam-
manlagdt 73 platser. Om man till hela antalet medlemmar i samt-
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liga städer, 68,586 (75,214), lägger de 5,195 (5,696) medlemmarne 
i de 23 stadsliknande samhällen, som i tab. 2 angifvas, finner man, 
att på den egentliga landsbygden och öfriga smärre orter skulle 
belöpa sig allenast 9,458 (10,474) organiserade arbetare, represente
rande 10'4 % af totalsumman för hela riket. 

Häraf framgår, att organisationsrörelsen hittills hufvudsakligen 
varit begränsad till städer och därmed jämförliga orter, men man kan 
jämväl påstå, att den till alldeles öfvervägande del är koncentrerad till 
ett mindre antal i industriellt hänseende mera betydande städer. Af 
tabell 1 framgår nämligen, att 11 sådana städer — Stockholm, Malmö, 
Göteborg, Eskilstuna, Hälsingborg, Lund, Norrköping, Landskrona, 
Gäfle, Ystad och Örebro — hvardera inrymma mer än 1,000 organiserade 
arbetare och tillhopa räkna 52,289 (57,313) eller 62s •/. af hela rikets 
medlemstal (76-a % af alla städernas och köpingarnas). Med afseende 
å de nyss uppräknade städerna må slutligen framhållas, att ej 
mindre än 5 af dem tillhöra Malmöhus län samt att bland dessa 
Malmö stad med 7,594 (8,274) medlemmar intar platsen närmast 
Stockholm. Först därefter följer Göteborg med 6,298 (6,920) med
lemmar samt på betydligt afstånd Eskilstuna, Hälsingborg och Lund 
med resp. 3,072 (3,385), 2,677 (2,933) och 1,938 (2,106) medlemmar, 
under det att Norrköping icke kan uppvisa högre siffra än 1,698 
(1,880). 

För att mer ingående bedöma den intensitet, med hvilken or
ganisationsrörelsen genomträngt arbetareskarorna, vore det af vikt 
att kunna öfverallt jämföra antalet organisationsmedlemmar inom 
olika orter och fack med motsvarande siffror för hela antalet syssel
satta arbetare. Detta låter sig emellertid ej verkställas af åtskilliga 
skäl, särskildt därför att flera viktiga yrken, såsom byggnads- och 
grofarbetarefacken, icke alls eller endast till ringa del redovisas i den 
officiella fabriksstatistiken. Någon ledning i berörda afseende torde 
dock kanna hämtas af den jämförelse mellan antalet organiserade 
arbetare och hela folkmängden, som i tab. 2 verkställts beträffande 
i densamma upptagna städer och köpingar. I detta sammanhang må 
emellertid bestämdt framhållas, att medan de officiella folkmängds
siffrorna strängt hänföra sig till städerna såsom afgränsade admi
nistrativa enheter, uppgifterna rörande organiserade arbetare vanligen 
afse jämväl de stadsliknande samhällen, som uppvuxit kring städerna 
och hvilka ur lokal såväl som ekonomisk synpunkt direkt samman
hänga med dem. På detta sätt komma att till städerna och köpingarna 
räknas en mängd arbetare, som utanför deras administrativa gränser 
äro bosatta i angränsande för- och villastäder, hvaraf naturligtvis 
följer, att de i tab. 2 beräknade talen för proportionen mellan de 
organiserade arbetarne och hela folkmängden blifva något för höga 
till förmån för de förstnämnda. Denna omständighet är det, som 
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Tab. 2. De fackligt organiserade arbetarnes fördelning på 
vissa städer, köpingar och andra viktigare orter. 

(Orter med minst 50 organiserade arbetare.) 
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låter Eskilstuna framstå med det synnerligen höga talet 227 organise
rade arbetare per 1,000 invånare, enär fackföreningarne i Eskilstuna 
jämväl omfatta arbetare vid de många stora verkstäderna inom Fors 
och Klosters socknar.1 I flertalet fall torde dock i alla händelser 
proportionstalen blifva ungefär riktiga och medgifva åtminstone en 
jämförelse mellan de olika orterna, då den anmärkta felkällan kan 
förutsättas spela ungefär lika stor roll på det ena som det andra 
stället. 

Afven med hänsyn tagen till den nyss framställda anmärkningen 
torde bland våra städer Eskilstuna böra anses hysa det i förhållande 
till folkmängden största antalet organiserade arbetare. Därnäst 
komma Trelleborg med 156, Ystad med 123, Malmö med 113, Lund 
med 110, Hälsingborg och Landskrona med 102, Södertälje med 95. 
Ängelholm med 85 samt Kristianstad med 79 fackföreningsmedlemmar 
per 1,000 invånare. Först härefter följer Stockholm med siffran 77, 
under det att för våra öfriga största städer Göteborg, Norrköping, 
Gäfle och Örebro motsvarande tal äro endast resp. 47, 39, 41 och 44. 
De nu anförda uppgifterna torde klarast belysa, hurusom arbetarnes 
organisationsrörelse i Skåne ernått en intensitet, hyartill ingen annan 
del af landet har att uppvisa något motstycke.2 

Tab. 3 lämnar en allmän öfversikt öfver de organiserade arbe
tarnes gruppering under olika fackförbund, hvarom mer detaljerade 
uppgifter kunna inhämtas i hufvudtabellen. De egent l iga fack
förbunden — hvilka i lokala afdelningar inom skilda delar af riket 
omfatta arbetare, tillhörande ett visst fack eller närbesläktade grupper 
af yrken — voro till antalet 35 med 73,156 medlemmar fördelade på 
1,149 fackföreningar. Häruti äro då ej inräknade vare sig Svenska 
arbetareförbundet med 60 afdelningar och 5,144 medlemmar af alle
handa olika yrken eller de organisa t ioner vid offentl iga kom
munika t ionsans ta l t e r , hvilka i hufvudsak bestå af kroppsarbetare 
i vanlig mening, såsom Svenska telegraf- och rikstelefonarbetareför-
bundet, Svenska spårvägsmannaförbundet, Svenska järnvägsmannaför
bundet o. s. v. Dessa böra nämligen åf ofvan angifna skäl lämp
ligen föras till en särskild hufvudgrupp, omfattande 12 central
organisationer med 210 afdelningar eller sektioner — vanligen till 
sin lokala omfattning bestämda i öfverensstämmelse med de resp. 
offentliga verkens administrativa indelning — samt 10,354 medlem
mar. Härtill komma slutligen 33 fr istående fackföreningar med 
tillhopa 2,625 medlemmar. 

1 Medräknas här socknarnes hela invånareantal, blir resultatet 122 arbetare per 
1,000 in v. 

2) Härvid bör emellertid ihågkommas, att de organiserade arbetarnes talrikhet i 
förhållande till hela folkmängden naturligtvis är i hög grad beroende på frekvensen 
af arbetare öfverhnfvnd, hvarom, såsom ofvan nämnts, uttömmande nppgifter ej före
ligga-
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Bland samtliga organisationerna hafva följande 13 ett medlems
antal af mer än 2,000, nämligen: 

Beträffande öfriga organisationer äfvensom deras medlemmars och 
afdelningars tordelning på landsbygd och städer — i den mån upp
gifter härom kunnat erhållas — meddelas närmare upplysningar i 
hnfvudtabellen samt texttabell 3. Framhållas må dock, att icke 
mindre än 15 organisationer (förband) voro helt oeh hållet tillfinnan
des i städer och köpingar (däribland af naturliga skäl typograf
förbundet), hvarförutom <> andra förbund endast genom 1 afdelning 
med ett fåtal arbetare voro representerade på landsbygden. Däremot 
hade intet förbund sitt hela medlemstal förlagdt till landsbygden, och 
endast 4, nämligen Svenska stenhuggeriarbetareförbundet, Svenska 
sågverksindustriarbetareförbundet, Svenska grufarbetareförbundet samt 
Svenska glasarbetareförbundet räknade mindredelen af sina medlem
mar i städer och köpingar. 

Med afseende å tab. 3 må slutligen påpekas, hurnsom de för 
olika organisationer meddelade genomsnittliga antalen medlemmar per 
afdelning i viss mån äro betingade af å ena sidan de olika yrkenas 
karaktär af större eller mindre industri, å andra sidan den anslut
ning, organisationsrörelsen vannit bland arbetarne inom respektive 
fack. 

Tab. 4 meddelar upplysning om antalet kvinnliga arbetare inom 
vissa olika fackorganisationer. Med afseende å tabellens uppgifter 
bör emellertid framhållas, att de ej äro fullt uttömmande, enär äfven 
några andra organisationer räkna kvinnliga medlemmar, ehuru an
talet sådana ej kunnat specificeras. Särskildt det i tabellen ej upp
förda Svenska typografförbundet utgöres till betydlig del af kvinnor. 
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Tab. 3. Antalet afdelningar och medlemmar i städer och på landsbygd inom olika fackorganisationer. 



FA
C

K
O

R
G

A
N

ISA
T

IO
N

E
R

 
B

L
A

N
D

 
A

R
B

E
T

A
R

E
 

M
. 

FL
. 

27 



28 FACKORGANISATIONER BLAND ARBETARE M. FL. 

Tab. 4. Fackorganisationer med kvinnliga medlemmar. 
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Uteslutande afsedda för kvinnor äro endast tvenne förbund, 
Svenska kvinnornas fackförbund med 6 afdelningar om tillhopa 174 
medlemmar (alla i Stockholm) samt Svenska handsksömmerskeför-
bundet med 3 afdelningar och 219 medlemmar. Inom öfriga förbund 
tillhöra kvinnorna i regel samma afdelningar som männen, ehuruväl, 
såsom af tabellen framgår, hvartdera af Svenska bageriarbetare
förbundet, Svenska bryggeriarbetareförbundet, Svenska textilarbetare
förbundet och Svenska spårvägsmannaförbundet därjämte har en af-
delning, i hvilken inga män förekomma; ifrågavarande textilarbetare-
afdelning förefanns i Motala, de tre öfriga förbundsafdelningarna i 
Stockholm. Därjämte funnos emellertid äfven 5 fristående fackföre
ningar med uteslutande kvinnlig sammansättning. 

De i tabell 4 upptagna organisationerna räknade bland sina på 
(541 afdelningar fördelade 51,389 medlemmar tillhopa 174 afdelningar, 
som helt eller delvis bestodo af kvinnor till ett sammanlagdt antal 
af 5,240. Främst med afseende å absoluta antalet kvinnliga med
lemmar kom Svenska tobaksarbetareförbundet med 1,091 samt Svenska 
grof- och fabriksarbetareförbundet med 587, Svenska bryggeriarbetare-
förbundet med 584, Svenska skoarbetareförbundet med 537 och Svenska 
bokbinderiarbetareförbundet med 492 kvinnor. Deras relativa antal 
var — frånsedt de båda förbund, där inga män förekommo — högst 
i Svenska tobaksarbetareförbundet med 61'9 %, hvarefter följde Svenska 
textilarbetareförbundet med 47-3 %, Svenska bokbinderiarbetareförbun
det med 46-6 %, Svenska korkarbetareförbundet med 35-4 % och Svenska 
bryggeriarbetareförbundet med 28-s %. Samtliga de å tab. 4 upp
tagna organisationerna räknade i genomsnitt endast 10-2 % kvinnliga 
medlemmar. Med ledning häraf och under ungefärligt beräknande af 
antalet kvinnor inom de öfriga organisationerna torde man kunna 
anse, att de organiserade kvinnliga arbetarne i sin helhet uppgå till 
endast 6 å 7 % af hela antalet fackorganiserade arbetare i Sverige. 
Då nu af alla inom industri och handtverk i Sverige sysselsatta 
arbetare 18 å 20 % torde vara kvinnor, kommer man sålunda till 
det resultatet, att organisationsrörelsen bland de manliga arbetarne 
vunnit betydligt större omfattning än bland kvinnorna. 

Den här förevarande undersökningen afsåg ursprungligen att in
hämta uppgifter rörande ej blott organisationsväsendets ståndpunkt 
vid 1903 års slut utan jämväl dess utveckling under nämnda års 
förlopp. Emellertid kunde icke alla organisationer lämna de härtill 
erforderliga upplysningarna, hvarjämte det äfven visade sig omöjligt 
att erhålla tillräcklig kännedom om de förändringar, som inträdt 
genom fristående afdelningars uppkomst eller upplösning, genom för-
bundsafdelningars afskiljande från ett förbund och öfvergång till 
ett annat o. s. v. Af dessa och andra skäl måste de erhållna upp-
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Tab. 5. Antal afdelningar och medlemmar kvartalsvis under tiden 
31/12 1902—31/12 1903 inom vissa fackorganisationer. 
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gifterna om antalet afdelningar och medlemmar för hvarje kvartal 
under tiden sl/iz 1902—81/i2 1903, hvilka i tab. 5 meddelas, upptagas 
med en viss försiktighet och ej läggas till grund för alltför vidt-
gående slutsatser, oaktadt de naturligtvis i och för sig äro fullt 
korrekta. Så t. ex. behöfva de plötsliga variationer från ett kvartal 
till ett annat, som anträffas i tabellens siffror för åtskilliga förbund, 
ej alltid innebära, att motsvarande förändringar inträffat med afseende 
å organisationsväsendet inom facket. En hastig sänkning kan inne
bära, att en eller flera afdelningar af tillfälliga skäl ej kunnat full
göra sina ekonomiska förpliktelser till förbundet, liksom en stegring 
Tean innebära, att • desamma åter fullgjort ifrågavarande prestanda. 
Likaså kan en minskning i siffrorna för en organisation motsvaras 
af en stegring för ett annat till följd af afdelningars eller medlemmars 
öfvergång. Af icke ringa betydelse har under året varit anslut
ningen från förut fristående fackföreningar. 

Icke desto mindre torde uppgifterna i tab. 5 kunna påräkna ett 
betydande intresse såsom angifvande hufvuddragen af organisations
väsendets utveckling under år 1903. Af dess siffror må här anföras 
slutresultaten för samtliga i tabellen behandlade 35 förbund. 

Beträffande de särskilda organisationerna hänvisas till tabellens 
siffror, med afseende å hvilka kan anmärkas, att, i trots af de nyss 
berörda yttre anledningarna till fluktuationer, i många fall fram
träda de naturliga variationer, som föranledas af växlande årstider 
och däraf föranledda olikartade konjunkturer inom skilda yrken. 
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Fackorganisationer bland arbetare 
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m. fl. i Sverige d. 31/12 1903. 
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Fackorganisationer bland arbetare 
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m. fl. i Sverige den 31/12 1903. (Forts.) 
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Fackorganisationer bland arbetare 
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m. fl. i Sverige den 31/12 1903. (Forts.) 



38 

Fackorganisationer bland arbetare 
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m. fl. i Sverige den 31/12 1903. (Forts.) 
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Arbetspris på landsbygden i Sverige år 1903.1 

(Ur Bidrag till Sveriges officiella statistik: Hushållningssällskapens berättelser, 1903.) 

Arbetsprisen vid jordbruksnäringen hafva under senare år fluk
tuerat, men i det hela befunnit sig i stigning. Perioderna 1865—69, 
1877—79 och 1885—87 beteckna sänkning, perioderna 1870—76,1880 
—84 samt slutligen den period, som började med år 1888 och ännu 
fortfar, beteckna höjning af dessa pris; dessa perioder omfatta till
hopa 11 år af fallande mot 28 år af stigande pris. 

I allmänhet hafva, såsom synes, ifrågavarande perioder haft en 
varaktighet af 3 till 7 år, men bildar den sista härutinnan ett undan
tag, enär prisen år 1903 varit i stigande sedan 16 år tillbaka. Aren 
1901 och 1902, särskildt det förstnämnda, voro prisen visserligen 
vacklande, så att antagas kunde, att en ny period med sjunkande pris 
skulle ingå, men detta blef år 1903 icke händelsen, ty samtliga 
arbetsprisen äro, såsom af omstående tabell framgår, detta år högre 
än år 1902, med det enda undantag, att sommardags verkspriset för 
män hållit sig oförändradt. Ärsprisen äro också de högsta, som 
iakttagits, med undantag för sommar- och vinterdagsverksprisen för 
män åren 1900 och 1901 (högst resp. 2-23 och 1-68 kr.). 

Huru stark stegringen i arbetsprisen varit under senare år, fram
går af nedanstående procenttal, utvisande höjningen från år 1887 till 
år 1903: 

Årslönen har sålunda vuxit i starkare proportion än statlönen, 
vinterdagsverksprisen starkare än sommardagsverksprisen. Priset å 
kvinnoarbete har genomgående ökats mer än å mansarbete med 
undantag endast för statlöner, men afvikelseri är för dessa så obe
tydlig och antalet statpigor är i vårt land så ringa, att, äfven om 
de erhållna uppgifterna rörande deras löneförhållanden äro af till
fredsställande beskaffenhet, hvilket ej alltid torde vara fallet, detta 
undantagsförhållande ej är af någon betydelse. 

1) Jfr »Meddel. > 1904, s. 23 ff. och s. 189 f. 
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Arbetsprisen (i kronor) år 1903. 
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Arbetsförhållandena å olika orter i riket under 
fjärde kvartalet af år 1904. 1 

(Enligt ombudens rapporter). 

Stockholm. 
(Redogörelsen grundar sig på uppgifter från 39 arbetsgifvareorganisationer eller 

enskilda arbetsgifvare samt 10 arbetareorganisationer.) 

Stenindustrien. I fråga om grundläggeri- och bergsprängarefacket var arbets-
tillgången under hela detta kvartal knapp och således sämre än under det föregående. 
TJnder hvar och en af kvartalets månader minskades de i facket sysselsattas antal 
med 60 ä 70 personer, samtidigt med att de under hvarje månad påbörjade grund
läggnings- och bergsprängningsarbetena voro färre än de afslutade. Så påbörjades 
under oktober 3 dylika arbeten och afslötos 8, under november voro motsvarande 
siffror 1 och 4 och nnder december 4 och 10. Följden blef öfverfiöd på arbetskraft. 
Under oktober anmäldes inom grandläggeriarbetarnes och bergsprängarnes fackförening 
58 arbetslösa, hvilkas arbetslöshet varade från 8 till 31 dagar; under november steg 
antalet anmälda arbetslösa till 129, däraf 97 grundläggeriarbetare och 32 bergsprängare, 
men sjönk under december till cirka 70. Under fjärde kvartalet året förut var arbetslös
heten betydligt större: så voro under november 1903 anmälda som arbetBlösa icke 
mindre än 359 personer, däraf 283 grundläggningsarbetare och 76 bergsprängare, och 
nnder december 320. Och detta, oaktadt de i yrket sysselsatta arbetarnes antal då 
också var högre: så sysselsattes då under oktober 570 gmndläggningsarbetare och 180 
bergsprängare (mot resp. 508 och 162 år 1904) och under november resp. 530 
och 170 (mot 440 och 160 år 1904). I följd af att arbetstillgången inom dessa 
yrken nnder sommaren 1904 icke var så omfattande som året fornt, hade ett mindre an
tal arbetare lockats till dem, hvadan disproportionen mellan arbetstillgång och arbetsefter
frågan också under hösten blef mindre än vanligt. 

Arbetstiden förkortades i följd af årstiden i början af november till 9 timmar 
och i slutet af samma månad till 8 timmar om dagen, hvilket är den vanliga arbets
tiden om vintern. 

Någon ändring i gällande löneaftal har ej ägt rum. Då en arbetsgifvare 
sänkte aflöningen för jordschaktarne med 2 öre pr timme, blef detta rättadt genom 
fackföreningens ingripande. 

I stenhuggeribranschen visade sig en försämring af arbetstillgången i jämförelse 
med föregående kvartal; den kan betecknas som mindre god under oktober och no
vember och blef mycket dålig under december. Också rådde öfverflöd på arbetskraft, 
och arbetstiden förkortades. 

Inom asfalt- och cementtillverkningen var arbetstillgången ganska god under 
oktober men försämrades sedermera. Så brukar vara fallet mot slutet af året, då 
cementarbete icke kan utföras vid låg temperatur. Vanligt är också, att en del arbeten 
bli färdiga på hösten och att tillräckligt många nya icke påbörjas i stället. Under 

1 Jfr >Meddel.> 1903, s. 150 ff.; 1904, s. 26 ff., s. 151 ff., s. 325 ff. och s. 4G6 ff. 
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ifrågavarande kvartal kom nu därtill, att bankerna på grnnd af räntans stegring och 
penningeknappheten icke sa gärna beviljade byggnadskreditiv, i följd hvaraf en del 
påbörjade byggnadsarbeten måste inställas och påtänkta sådana nppskjntas. 

Antalet i dessa fack anställda arbetare sjönk nnder dessa förhållanden för hvarje 
månad. Under oktober sysselsattes 847 arbetare (mot 894 i sept.), under november 
701 och nnder] december 676. Det rådde således öfverflöd på arbetskraft, hvilket 
emellertid är fallet, äfven då arbetstillgången är god. 

Förhållandena under sista kvartalet år 1903 voro ogynnsammare än 1904, hvilket 
bl. a. framgår däraf, att de sysselsatta arbetarnes antal under de tre månaderna då 
blott utgjorde resp. 594, 560 och 475. 

Äfven aflöningsförhållandena voro under 1904 något bättre än 1903, i det att de 
arbetaregrupper, som haft 35, 37 och 38 öre i timmen, erhållit en höjning af 2 öre i 
timmen till resp. 37, 39 och 40 öre. 

Det till den 1 april 1905 gällande löneaftalet har af arbetarnes fackförening 
uppsagts. Underhandlingar om ett nytt aftal pågå. 

Som vanligt utgjorde den dagliga arbetstiden under november 9 timmar och un
der december 8 timmar om dygnet. Den hade börjat förkortas redan i oktober. Tryck-
luftsarbetet vid S:t Eriksbron har dock fortgått natt och dag i skift på 18 och 19 
man med 11 timmars arbetstid. Annars har öfvertidsarbete förekommit i blott ringa 
utsträckning. 

Metallindustrien. I guldsmedsyrket var arbetstillgången god och bättre än 
under föregående kvartal. Öfvertidsarbete har i viss utsträckning förekommit. Höst
månaderna äro inom denna yrkesgren af naturliga skäl alltid de bästa. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Inom den mekaniska verkstads
industrien var arbetstillgången nnder detta kvartal på det hela taget mindre god: 
på vissa håll t. o. m. sämre än vanligen är fallet vid denna tid. Också rådde öfver
flöd på arbetskraft, hvilket icke hindrat, att öfvertidsarbete förekommit. 

Äfven vid skeppsvarfven var arbetstillgången mindre god under hela kvartalet; 
på vissa håll sämre än under motsvarande tid föregående år. Arbetstiden sänktes också, 
åtminstone på ett varf, från 10 till 8 timmar om dagen. Arbetskraft fanns i öfver
flöd, om också man fortfarande framhåller, att brist råder på yrkesskickliga arbetare. 
Vid ett varf ägde obetydliga löneförhöjningar rum. 

I fråga om den elektriska maskintillverkningen var arbetstillgången mycket 
god, i det att efterfrågan oeh beställningar å elektriska maskiner ej obetydligt öka
des. Förhållandena voro bättre än samma tid 1903. Tillgången på arbetskraft be
tecknas emellertid som fullt tillräcklig. 

Inom den elektrotekniska branschen var arbetstillgången under hela kvartalet 
mycket riklig; den tillgängliga arbetskraften visade sig också otillräcklig, hvadan 
öfvertidsarbete förekom. Allt detta är vanligen förhållandet under dessa månader; 
dock var arbetstillgången i år ej obetydligt större än förra året, särskildt under de
cember. 

I elektricitetsverksbranschen var arbetstillgången fortfarande god, i det att 
strömförbrukningen på grund af dagarnas förkortning var i stigande och större än vid 
motsvarande tid 1903. Tillgången på arbetskraft var emellertid också god, och några 
väsentliga löneförhöjningar ägde ej rum. 

Byggnadsverksamheten. I byggnadsfacket var arbetstillgången god ända till 
ett stycke in i december, då den började något försämras och ett visst öfverflöd på 
arbetskraft gjorde sig gällande. Den dagliga arbetstiden, som utgör 10 timmar under 
de sju månaderna mars—september och under den öfriga delen af året räcker så länge 
dagsljuset tillåter, dock högst 10 timmar, började i senare hälften af oktober förkortas. 

I tapetserareyrket fortfor arbetstillgången att vara god nnder oktober men bör
jade sedan försämras och var i december så dålig, att åtskilliga arbetare i facket 
blefvo arbetslösa. Förhållandena voro likartade föregående år. 
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Inom målarefacket börjar under detta kvartal den >döda säsongen». Under oktober 
var ännu arbetstillgången ganska god på grand af de många reparationsarbeten, som då 
äga rum, men blef mycket ringa i november och december, med stort öfverflöd på 
arbetskraft. Af samtliga 1,500 arbetare på platsen nppgåfvos c:a 300 under okt., 400 
under nov. och 475 under dec. vara arbetslösa. Arbetstiden minskades med dagarnas 
korthet och utgjorde från och med november 6 timmar om dagen. 

I gitldlistarbetarefacket inträffade under kvartalet inga förändringar. Tid en 
af de tre arbetsplatser, som finnas i Stockholm inom denna bransch, ägde öfvertids-
arbete mm, ehuru i ringa omfattning. 

Trävaruindustrien. Inom snickerifabriksverksamheten var arbetstillgången 
någorlunda jämn under kvartalets förra hälft men försämrades sedan betydligt, hva-
dan öfverflöd på arbetskraft framträdde. Ställningen på den engelska marknaden var 
fortfarande ytterst tryckt, och på den tyska rådde stor osäkerhet, då man ej vetat tid
punkten för de beslutade tullförhöjningarnas ikraftträdande. Läget inom denna yrkes
gren var betydligt sämre än föregående år. 

Inom korkindustrien voro förhållandena oförändrade. 
Läderindustrien. Inom sadelmakareyrket var arbetstiUgåagem god änder okto

ber, men blef något sämre under de båda följande månaderna. Redan under oktober 
voro i fackföreningens matrikel 9 arbetslöshetsveckor anmälda, och under november 
steg antalet till 22, medan det i december sjönk något tillbaka, till 18. Och detta, 
ehuru många arbetare inom detta yrke lämnade staden. På några mindre verkstäder ägde 
under november en förkortning af arbetstiden rum på grund af minskad arbetstillgång 
Åtminstone delvis synes denna i november och december inträdande försämring ha 
berott på förhållandena vid arméns verkstad. Tid vissa tidpunkter, då stora leve
ranser skola äga rum, antagas där en hel del arbetare, af hvilka de flesta strömma 
till från landsorten. När sedan arbetet för arméns räkning minskas, bli dessa för 
längre eller kortare tid utan sysselsättning. 

Textilindustrien. Inom bomullsspinneri- och väfveribranschen var arbets
tillgången god under hela kvartalet, särskildt under oktober månad. Äfven förefanns 
god tillgång på arbetskraft — i det afseendet voro förhållandena bättre än föregående 
år; på kvinnlig arbetskraft rådde t. o. ra. öfverflöd under december. 

Beklädnadsindustrien. I konfektionsbranschen inträdde inga förändringar un
der ifrågavarande kvartal. 

Detsamma gäller linnesömnadsbranschen, trikåtillverkningen och stråhattfabri-
kationen. 

Inom felbhattmakeriet åter visade sig en betydlig förbättring, i det arbetstill
gången nnder hela ivartalet var god. Detta kvartal är bästa tiden inom yrket, ehuru 
år 1904 icke fullt så bra som föregående år. Öfvertidsarbete förekom, men i obetyd
lig omfattning. 

I afseende på filthattfabrikationen fortfor under detta kvartal den forcering af 
arbetet, som börjades i september på grund af orderna för våren. Öfvertidsarbete 
förekom endast i ringa omfattning. 

Inom paraplybranschen inträdde som vanligt, på grund af den mindre regniga 
och mera kyliga väderleken, en för hvarje månad under kvartalet tilltagande försäm
ring i fråga om arbetstillgången. 

I skrädderiyrket var arbetstillgången under tredje kvartalet dålig, under det 
fjärde åter ganska god, dock icke så bra som under årets andra kvartal, som är 
yrkets bästa. Arbetet utföres nästan undantagslöst på ackord. 

I afseende på skotillverkningen var arbetstillgången god under både tredje 
och fjärde kvartalet. I handskoarbetarefacket var den rätt dålig nnder juli och 
augusti samt under september—december »medelmåttig». 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. I fråga om sockertillverkningen blef 
tillgången å arbete god i senare hälften af oktober, då råvarufabrikerna började leverera 
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råvara, och fortfor att vara god under återstoden af kvartalet. Förhållandena voro 
likartade föregående år. Åtskilligt öfvertidsarbete för magasinering af råvara erford
rades under kvartalets alla månader. 

Inom kvarnindustrien fortfor arbetstillgången att vara god. Här och hvar före
kom öfvertidsarbete, naturligtvis mot höjd timpenning. Tillgången på arbetskraft var 
mer än tillräcklig. 

Inom slakteri- och charkuteriyrkena var arbetstillgången god under hela kvar
talet. Dock voro förhållandena nnder november och december 1903 bättre. Konkur
rensen från landsorten har varit ovanligt stark. En ny charkuterifabrik upprättades 
i hufvudstaden i november. Emellertid förekom öfvertidsarbete, dock blott i julveckan. 
Arbetskraft Tar att tillgå i öfverflöd, sedan årets vapenöfningar upphört. Det nya 
löneaftalet, som omtalades i föregående rapport, trädde i kraft den 1 november. 

Inom bryggeriindustrien var arbetstillgången under detta kvartal någorlunda 
god, utvisande någon försämring vid jämförelse med det föregående. Hufvudsakligen 
Tar det de kvinnliga arbetarne, för hvilka arbetstillgången minskades, något som 
regelbundet framträder under månaderna november—februari. De flesta af de kvinn
liga arbetarne äro' från Dalarna, och många af dem resa hem öfver vintern för att 
komma åter på våren. Som vanligt förekom öfvertidsarbete vid en del bryggerier. 

Mot kvartalets slnt kom ett nytt löneaftal till stånd mellan bryggareföreningen 
och b r y g g e r i a r b e t e r s k o r n a , af hvilket följande punkter må meddelas: 

Arbeterskorna erhålla 25 öre pr 100 half- och 30 öre pr 100 helbuteljer, därvid 
dem åligger: uppackning af nya tombuteljer, inbärning af tombuteljer från de vagnar, 
som äro till bryggeriet återkomna, innan tappnings- och sköljningsarbetet för dagen 
slutat, sköljning, syning och eftersyning samt stupning af tombuteljer, tappning 
korkning, rengöring af apparater och lokaler, dock att sådant arbete ej må påkallas 
nnder måltidsrasterna. 

Vid bryggeri, där sköljnings- och tappningsmaskiner af Munchens system an-
Tändas, utgår ofvannämnda aflöning med: 

11 öre för sköljning pr 100 halfbuteijer, 
3 » > syning och eftersyning pr 100 halfbuteijer, 
5 > » korkning för hand pr 100 halfbuteijer. 

Vid bryggeri, där sköljnings- och tappningsmaskiner af Pindstofftes system an
vändas, utgår ofvannämnda aflöning med 20 öre pr 100 halfbuteijer, dock att för sådan 
rengöring, som är förenad med söndertagning af Pindstofftes apparater, erhålles sär
skild ersättning efter 27 öre i timmen. 

Där sköljnings- men ej tappningsmaskiner förekomma, erhålles 21 öre pr 100 half
buteijer. 

Rengöring af oljebuteljer ersattes med 50 öre per 100 buteljer. 
Vid tappning medelst kolsyreapparater utbetalas aflöning efter 28 öre i timmen 

för 10 timmars arbetsdag, samt 33 öre i timmen för öfvertidsarbete, dock erhålla ny
börjare under de tre första månaderna för sådant arbete endast 25 öre i timmen. 

För etikettering erhålles 3 öre för en och 5 öre för två etiketter pr 100 buteljer. 
Aflöning utbetalas pr vecka eller efter öfverenskommelse. 
Förekomma andra, ofvan ej omnämnda arbeten, betalas därför 27 öre i timmen 

eller efter öfverenskommelse. 
De arbeterskor, som äro sysselsatta med vagnsskjutning, garanteras i arbetsveckor 

med 6 arbetsdagar 60 timmars arbetstid. 
Blir arbeterska sjuk till följd af olycksfall i arbetet, åtnjuter hon 1 krona pr 

dag under de sextio första dagarna af sjukdomen. Erfordras vid sådant fall sjukhus, 
betalas sjukhusafgiften af arbetsgifvaren. I öfrigt skall lagen angående ersättning för 
skada till följd af olycksfall i arbete den 5 juli 1901 lända till efterrättelse. 

Vid annat sjukdomsfall erhåller arbeterska 1 krona pr dag samt fri läkarevård, 
fri medicin och fritt sjukhus, då sådant påfordras, dock ej för längre tid än 3 månader. 
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Vid barnsäng och därmed sammanhängande sjukdom gäller ej ofvanstående. 
Den l:a maj upphör allt arbete senast hl. 12 midd. 
Aftalet gäller från och med den l:a oktober 1904 till den l:a juni 1907. Sker 

ej å någondera sidan uppsägning minst 3 månader före denna tids utgång, gäller af
talet i ytterligare ett år och så vidare. 

För b rygge r i a rbe t a rne gäller sedan 1902 ett aftal, hvarur följande må meddelas: 
Hvarje arbetare förrättar arbete under en tid af 10 timmar hvarje hälgfri dag 

af året. 
Arbetare, sysselsatta vid det direkta tillverkningsarbetet i mälteri och brygghus 

samt i jäs- och lagerkällare, erhålla såsom minimiaflöning 90 kr. i månaden. 
Öfriga ordinarie arbetare erhålla såsom minimiaflöning 85 kr. i månaden. 
Arbetare, som är i åtnjutande af fri bostad, har att godtgöra denna förmån med 

5 kr. i månaden, hvilka afdragas från månadslönen. 
Extra arbetare betalas med 30 öre pr timme. 
Hvarje arbetare erhåller för öfvertidsarbete, då sådant påfordras, 35 öre pr 

timme; dock skall, om öfvertidsarbete påfordras mellan kl. 9 e. m. och 5 f. m., detta 
betalas med 50 öre pr timme. 

Sön- och hälgdagsarbete inskränkes till det minsta möjliga. 
Allt dylikt arbete betalas med 40 öre pr timme. 
1 maj räknas såsom fridag i likhet med sön- och hälgdag. 
Hvarje gift arbetare erhåller vid sjukdomsfall två tredjedelar samt ogift arbetare 

hälften af gällande månadsaflöning samt fri läkarevård af bryggeriets läkare och fri 
medicin och massage efter anvisning af bryggeriets läkare äfvensom, där så påfordras, 
fritt sjnkhns. 

Dessutom åtnjuter gift arbetare fri läkarevård af bryggeriets läkare och fri me
dicin för hustru och barn. 

Är sjukdomen af sådan beskaffenhet, att särskild läkare behöfver anlitas, betalas 
läkarearfvodet af arbetaren, men erhålles äfven i sådant fall fri medicin. 

Arbetsgifvarens skyldigheter enligt denna punkt gälla ej där sjukdomen varar 
längre tid än ett år. 

Hvarje arbetare är olycksfallsförsäkrad för 2,000 kronor, dubbel invaliditet. 
Hvarje arbetare, såväl ordinarie som extra, hvilken inom eller utom arbetet 

träffas af olycksfall, medförande tillfällig sjukdom, erhåller full aflöning under sjuk
domstiden med villkor, att arbetaren- inom 3 dagar efter olycksfallet låter anmäla det
samma vid bryggeriet. Arbetsgifvaren uppbär nnder sjukdomstiden den ersättning 
som i hvarje särskildt fall utbetalas af resp. försäkringsbolag. Tid olycksfall, som 
medför invaliditet eller död, erhåller arbetaren eller hans rättsinnehafvare den 
godtgörelse, som försäkringsbolaget i hvarje enskildt fall är skyldigt att utbetala. 
Dock skall hvarje arbetare, såväl ogift som gift, försäkras så, att vid olycksfall, som 
medför död, hela försäkringssumman, 2,000 kronor, utbetalas till den aflidnes rätts
innehafvare. 

Månadsaflöningen utbetalas med hälften hvarje gång den 15 och sista i hvarje 
månad. 

Alla tvistigheter mellan arbetsgifvare och arbetare skola afgöras af en skilje
nämnd, bestående af fem personer, utsedda två af hvardera parten och den femte af 
de sålunda ntsedda, i enlighet med lagen om skiljemän den 28 oktober 1887. 

Aftalet gäller från och med den 1 juni 1902 samt därefter i tre år. Sker ej å 
någondera sidan uppsägning minst tre månader före nämnda tids utgång, gäller af
talet i ytterligare ett år och så vidare till dess nppsägning skett. 

Den kemisk- tekniska industrien. Inom tvål- och såpfabrikationen liksom 
i sprängämnestillverkningen voro förhållandena oförändrade. 

Den grafiska industrien. Inom stentryckeriyrket var tillgången på arbete 
tämligen god, dock sämre än under föregående kvartal och motsvarande tid år 1903. 
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Tidtals förekom öfvertidsarbete. I boktryckeriyrket var arbetstillgången åtminstone 
under kvartalets förra del medelgod och utvisade någon förbättring mot närmast före
gående tid. 

J. B. N. 

Eskilstuna. 
(Juli—dec.) 

Järn- och metallindustrien. Inom järn- och metallarbetareförbundet voro vid 
halfårets början 36 personer utan arbete, och under tiden 1 juli—31 december hafva 
132 st. anmält sig arbetslösa, hvarjämte 72 arbetssökande kommit hitresande från 
andra orter. 

Under samma tid har arbetsanställning erhållits af 120, under det 89 personer 
åter afrest härifrån, och var antalet arbetslösa vid årets slut 31. 

Arbetstillgången vid arets slut var bättre än vid årets början, beroende därpå, 
att alla större verkstäder ökat sitt arbetareantal. Åfven de arbetare, som stått i ar
bete hela året, hafva vid åretB slut haft större arbetstillgång än de hade vid årets 
början. 

Hvad organisationen angår, så äro de till järn- och metallarbetareförbundet 
hörande afdelningarna 8, med ett sammanlagdt medlemsantal af 2,209. Dessa af-
delningar äro anslutna till Eskilstuna arbetarekommun. Medlemmarne äro vidare or
ganiserade i verkstadsklubbar, hvaraf hvarje större verkstad har sin klubb; hvaremot 
flera mindre verkstäder sammanslagits till en klubb. 

Yerkstadsklubbarnas antal är för närvarande 45. 
Ifågra större lönestrider hafva under halfåret ej förekommit. Vid aktiebolaget 

Eskilstuna—Separator har en öfverenskommelse träffats angående fastställande af ackords
pris. Denna öfverenskommelse upptog Sfven en del andra punkter såsom bestämd 
arbetstid och procent för allt öfvertidsarbete. 

En liknande öfverenskommelse angående ackordspris och timpenningar samt be
stämd, fastställd arbetstid med procent för öfvertidsarbete har äfven träffats vid Leo
nard Johanssons velocipedfabrik. 

Hvad den speciella metallindustrien angår, så hafva afsättuingsmöjligheterna 
under årets 3 sista månader varit betydligt större än under flera föregående år. 
Detta tillfälliga uppsving torde få tillskrifvas flera omständigheter, af hvilka må 
nämnas den stagnation, som på grund af vattenbrist inträdt vid konkurrerande fabri
ker i Västerås samt metallarbetarestrejken i Berlin. 

Byggnadsverksamheten har under halfåret varit någorlunda god och jämförlig 
med förhållandena under föregående del af året samt bättre än under föregående år. 
Någon brist på arbetskraft har ej varit rådande, utan har densamma varit fullt till
räcklig. De inom detta fack arbetslösa hafva dock ej varit många. 

Di i allmänhet aftal gällande för året ingåtts med arbetarne, hafva några löne
förhöjningar eller -sänkningar ej behöft äga rum. Öfvertidsarbete har ej före
kommit. 

Inom måleriyrket var arbetstillgången under juli—oktober månader god, under 
november mindre god och under december månad dålig. Tillgången på arbetskraft 
har varit normal. Några löneförhöjningar eller -sänkningar hafva ej förekommit, ej 
heller något öfvertidsarbete. 

Under november och december har arbetstiden förkortats till 7 ä 8 timmar. 
Under halfåret har en måleriaffär upphört och en ny tillkommit. 
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Beklädnadsindustrien. I skomakeriyrket var arbetstillgången under talföret dålig 
och visar i jämförelse med föregående år en försämring, hvadan öfverflöd på arbetskraft 
varit rådande. Några löneförändringar hafva ej förekommit, ej heller någon föränd
ring i arbetstiden. 

I skrädderiyrket var arbetstillgången under halfåret god, och har en förbättring 
härutinnan i jämförelse med föregående halfår inträdt. 

På grund häraf har brist på arbetskraft varit rådande samt öfvertidsarbete äfveu 
förekommit. Inga löneförändringar ägde rum. 

Trävaruindustrien. I snickeriyrket har öfverflöd på arbetskraft rådt, allden-
stnnd arbetet vid Eskilstuna Träförädlingsaktiebolags stora fabrik allt fortfarande 
ligger nere. 

L. J. 

Norrköping. 
Såsom i allmänhet är förhållandet, har också under nästlidne år arbetstill

gången varit mindre god nnder sista kvartalet än under det andra och tredje. Vid 
årets slnt rådde också arbetsbrist inom flera yrkesgrenar, och 3 till 400 arbetare 
torde inom staden vid denna tid hafva varit ntan arbete. 

Stenindustrien. I stenhuggeribranschen tyckes arbetstillgången hafva varit 
oförändrad, och arbetarne erhöllo en dagaflöning af 3 to å 4 kronor. 

Tegeltillverkningen synes i följd af minskad byggnadsverksamhet hafva börjat 
inskränkas, och tillgången på arbete var fördenskull mindre god. Arbetarnes dag
aflöning utgick med 3'so kronor. 

Metallindustrien. Inom denna indnstri var aflöningen 12 a 14 kronor per 
vecka för vanliga arbetare, men de utbildade specialarbetarne hafva haft en afsevärdt 
större inkomst. Lone- och arbetsförhållandena äro emellertid inom denna yrkesgren 
fortfarande oordnade och därför svåra att exakt uppgifva. 

Plåtslagames timaflöning har uppgått till 43 å 48 öre. 
Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Inom mekaniska verkstadsindu

strien måste naturligtvis mycket olika aflöningar betalas till Båväl de skilda facken 
därinom, som äfven till de mer eller mindre utbildade arbetarne. Under ifrågavarande 
kvartal erhöllo filare 18 till 35 öre, hyflare 14 till 28 öre, svarfvare 22 till 31 öre, 
modellsnickare 21 till 37 öre, smeder 18 till 45 öre, gjutare 18 till 38 öre och plåtslagare 
16 till 40 öre, allt per timme. Arbetstillgången var god. 

Vid de elektriska spårvägarna härstädes utkämpades och afslöts den strejk, för 
hvilken särskildt redogjorts. 

I elektricitetsverksbranschen har tillgången på arbete varit i stadigt stigande. 
De aflöningar, som betalts till arbetarne härinom, äro: första montörer (d. v. s. sådana, 
som arbetat mer än två år i branschen) 48 öre, öfriga montörer 32 till 42 öre, montörs-
handtlangare 18 till 28 öre och maskinmontörshandtlangare 27 öre i timmen. De 
s. k. ansvarsmaskinisterna hafva erhållit 25 och nndermaskinlsterna 17 kronor peT 
vecka, hvardera med 12 timmars daglig tjänstgöring. 

Byggnadsverksamheten. För samtliga arbetare inom denna bransch har ar
betstillgången icke blott med anledning af årstiden utan också på grund af en i 
öfrigt skarpt framträdande minskning i byggnadsverksamheten varit mindre god. 

Mureriarbetarne hafva i timaflöning åtnjutit 45 öre. 
Kakelugsmakame arbeta i regel på ackord; deras medelinkomst nppgår till 15 

å 18 kronor per vecka. 
Inom målarefacket voro aflöningarna för kompetenta arbetare 40 till 45 öre per 

timme. Antalet arbetslösa nppgafs för nov. till 59 och för dec. till 90. 
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Trävaruindustrien. Arbetstillgängen har inom sågverksindustrien varit nor
mal, och som komplettering af föregående kvartalsredogörelse kan meddelas, att i bräd
gårdar och sågverk hafva minderåriga arbetare haft 8 å 9 kronor och arbetare Öfver 
18 år 18 å 25 kronor per vecka; i hyflerierna hade minderåriga arbetare 8 ä 10 kronor 
och vuxna 20 ä 25 kronor, likaledes per vecka. 

Inom möbelsnickerifacket var arbetstillgången särskildt nnder december månad 
sämre än under motsvarande tid år 1903. 

Textilindustrien. Inom bomullsbranschen förbättrades arbetstillgången under 
kvartalet, men icke desto mindre var dagliga arbetstiden vid några fabriker fortfarande 
förkortad och lördagarna voro alldeles fria. Skälet till dylika åtgärders vidtagande var 
från början arbetsgifvarnes önskan att nndvika allt afskedande af arbetare och för
hoppningen om normala koDJnnktorers återinträdande i bomullsmarknaden. Tiden 
härför synes också alltmera närma sig. De aflöningar, som inom facket och under 
denna period af inskränkt arbetstid betalats, äro: till förmän omkring 4 kr. per dag 
jämte fri bostad eller 160 kr. kontant om året samt 3 famnar ved, till vuxna arbetare 
2 kr. per dag och fri bostad eller 100 kr. kontant per år samt 2 famnar ved, til! 
ynglingar mellan 18 och 21 år 1'so kr. per dag jämte 75 kr. per år till hyresbidrag, 
till ynglingar mellan 14 och 18 år 85. 90 till 100 öre per dag, till kvinnliga arbetare 
1'so kr. per dag, till minderåriga kvinnor 90 ä 100 öre samt till alldeles olärda 65 öre. 
likaledes per dag. Dessutom hafva alla arbetare fria skatter, fri läiarevård och 
medicin. 

Beklädnadsindustrien. Inom skrädderiyrket verkställes aflöningen i enlighet 
med en mellan arbetsgifvarne och arbetarne upprättad prislista, bestämmande det 
styckepris, den förstnämde har att betala för hvarje utfördt arbete. Arbetarnes för
tjänst uppgår till 18 ä 19 kronor per vecka. 

För handskoarbetarne är arbetstillgången alltjämt i stadigt aftagande, och deras 
aflöning var nnder kvartalet lso a 2s>o kr. per dag. 

Närings- och njutningsmedel. Sockerfabrikationen. De i närmast föregå
ende kvartalsberättelse omnämnda reparationerna å aktiebolaget Gripens verkstäder 
afslutades i början af oktober, och sedan nytt råsocker den 19 i samma månad an
kommit, återupptogs arbetet genast med hela arbetsstyrkan. 

Tillströmningen af arbetssökande har inom branschen varit större än nnder 
många föregående år, och arbetslöshet kan därför anses föreligga. 

Inom bryggeriindustrien har arbetstillgången fortfarande varit god. Arbetarne 
anse emellertid arbetstiden vara för lång och själfva arbetet synnerligen tröttande, 
men några åtgärder häremot hafva ej vidtagits. Deras veckoinkomst uppgår till om
kring 14 kronor. 

I tobaksindustrien, där arbetstillgången varit god, betalas i allmänhet ackords
pris, och arbetarnes veckoinkomst är mycket varierande. 14 kr. torde dock kunna 
anses som medelförtjänsten. 

Grafiska industrien. Inom boktryckeriyrket var efterfrågan efter arbete 
större än tillgången därpå. Aflöningarna inom yrket äro: typografer (maskin- och 
handsättare samt tryckare) från 16 till 39so kronor, lärlingar från 8 till 19't.o kronor 
-och maskinister från 16 till 20 kronor per vecka. 

Vattentransporten. Såsom alltid är förhållandet vid denna årstid aftog också 
mot slutet af år 1904 mer och mer arbetstillgången inom bogseringsvcrksamheten 
samt för hamn- och stufreriarbetare. För dessa måste ju städse med vintern inträda 
en lång tid af arbetslöshet, men däremot äro deras inkomster under den lifligare segla-
tionstiden ganska afsevärda, och ehuru naturligtvis olika individer hafva olika god 
förtjänst, kan för hamn- och stufveriarbetarce härstädes årsinkomsten beräknas til! 
omkring 800 kronor. 

4 
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Såsom ett tecken på att de ekonomiska förhållandena inom samhället voro 
mindre gynnsamma kan omnämnas, att varuomsättningen till julen 1904, enligt hand
landenas samstämmiga uttalanden, var sällsynt ringa. 

H. L. 

Jönköping. 
Inom vapentillverkningen var arbetstiljgången fullt normal, måhända något bättre 

än motsvarande tid 1903; varuafsättningen var omkring 5 proc. större än sistnämnda år. 
I den mekaniska verkstadsindustrien var tillgången å arbete tämligen god, och 

öfvertidsarbete förekom under okt. och nov. 
Inom vågtillverkningen var arbetstillgången mycket god under okt. och nov. och 

bättre än föregående år, men minskades något i december. Emellertid fanns öfverflöd 
på arbetskraft, enär kringresande vågarbetare i ganska stort antal sökte arbete. 

Byggnadsverksamheten var i förhållande till årstiden god och bättre än nnder 
samma kvartal 1903, men sämre än under föregående kvartal. I början af kvartalet 
rådde brist på arbetskraft, men sedan öfverflöd. På dagliga, inom staden bosatta ar
betare bar det under många år rådt brist, hvadan från andra orter arbetskraft måst 
införskrifvas, i synnerhet murare. Arbetslönerna voro under kvartalet desamma som 
förut: för murare 40 öre i timmen, för träarbetare 33 och för grofarbetare 24 öre. 
Arbetstiden har i genomsnitt varit 8 timmar pr dag på grund af dagarnas korthet 
(mot 11 timmar föregående kvartal). Några smärre ansatser till arbetskonflikter ägde 
ram, men ledde icke till utbrott. 

Inom träförädlingsindustrien (snickerifabriker) var tillgången å arbete betydligt 
sämre än under föregående kvartal. Allmän stagnation inträffade nämligen på mark
naden i såväl Sverige som England, Tyskland, Holland m. fl. länder. Därtill kommo 
andra svårigheter, såsom höjd penningränta. På arbetskraft rådde öfverflöd. Detta är 
vanligt nnder detta kvartal, alldenstnnd många byggnadsarbetare då söka plats på 
snickerifabriker. 

I skrädderiyrket var arbetstillgången riklig och utvisade förbättring i jämförelse 
med föregående kvartal. På verkligt yrkesskickliga arbetare rådde brist. 

Inom bryggeriindtistrien var arbetstillgången god, men öfverflöd fanns på arbets
kraft. Arbetsförtjänsten i yrket kan uppgå till 15 ä 24 kr. pr vecka. 

I pappersbruks-industrien var också tillgången å arbete god. Genom ändrade 
tillverkningsmetoder, såsom införande af elektrisk kraftledning m. m., har äfven öfver
flöd på arbetskraft uppstått. Enstaka höjningar i arbetslönen ägde ram. 

I allmänhet visade det ekonomiska lifvet en förbättring. 
G. L. 

Kalmar. 
Under kvartalet okt.—dec. har på härvarande arbetsmarknad ingen förändring i 

lönevillkoren ägt ram. Två nya fackföreningar ha bildats, nämligen bleck- och plåt-
slageriarbetarfackföreningen och kvamarbetarfackföreningen. Arbetet har fort
skridit lugnt och ostördt med undantag af strejken vid hafregrynkvarnen Svea, hvilken 
började den 27 december och fortgick vid årsskiftet, hvarför närmare meddelanden 
komma att införas i nästa kvartalsrapport. Arbetstillgången har inom alla yrken varit 
jämförelsevis god. 

Hj. A. 
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Karlskrona. 

Arbetstillg&ngen har under kvartalet varit mycket god inom samtliga yrkesgrenar. 
Ingen arbetsinställelse har under kvartalet förekommit. 

Två nya fackföreningar hafva bildats, nämligen gjnteriarbetarnes med ett med
lemsantal af 12 och te.xtilarbetames, räknande 90 medlemmar. Efter tillkomsten af 
bemälda två föreningar utgjorde arbetarefackföreningarna i Karlskrona vid årsskiftet 
22 inom följande faek: 

bageriarbetare, 
bleck- och plåtslageriarbetare, 
bokbinderiarbetaTe, 
byggnadssnickeriarbetare, 
charkuteriarbétare, 
garfveriarbetare, 
gjnteriarbetare, 
grofarbetare, 
hamnarbetare, 
hattmakeriarbetare, 
järn- och metallarbetare, 

kakelaTbetare, 
mareriarbetare, 
måleriarbetare, 
möbelsnickeriarbetare, 
skomakeriarbetare, 
skorstensfejeriarbetare, 
skrädderiarbetare, 
tapetserarearbetare, 
textilarbetare, 
tobaksarbetare, 
typografer. 

Enligt lämnad uppgift räknade Karlskrona arbetarekommun vid kvartalets slut 
omkring 600 medlemmar. 

J. F. M. 

Malmö. 

Inga större förändringar på arbetsmarknaden ha under sistförflntna kvartal in
träffat. Arbetstillgången haT varit god inom de flesta yrkesgrenar, särskildt inom 
byggnadsarbetarefaeken, inom tapetserare-, snickeri-, bleck- och plåtslageri- samt bunt-
makareyrkena. Brist på arbetskraft synes ha förefvmnits inom tapetserare- och skrädderi
yrkena, öfverflöd däremot inom målare- och metallvaruyrkena samt inom de yrkeslärda 
byggnadsarbetarefacken. 

Beträffande löneförhållandena må nämnas: 
Bryggeriarbetarne ha under kvartalet haft i inkomst: 

de manliga arbetarne kr. 77: 50 per månad, 
de kvinnliga > > 10: — » vecka. 

Inom tapetserareyrkct hafva arbetarne efter underhandling med arbetsgifvarne 
erhållit 15 proc. löneförhöjning mot begärda 50 proc. 

Snickeriarbetame hafva från och med september månad 1904 haft en timlön af 
39 öre i st. f. 38 öre såsom förut. 

Uppgifter om andra löneförändringar föreligga ej. 
« Öfvertidsarbete har förekommit inom tapetserarefaeket och inom bantmakarefacket, 

där cirka 1/4 af i yrket anställda arbetare haft c:a 15 timmars öfvertidsarbete per vecka. 
Förkortning af arbetstiden hafva tapetserarearbetarne erhållit, så att deras arbets

tid nu utgör 58 timmar pr vecka i st. f. såsom förut 60 timmar. 
I öfrigt föreligga rörande arbetstiden under det sistförflutna kvartalet följande 

uppgifter: 
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Några strejker eller andra arbetsinställelser af någon betydelse hafva ej före
kommit. 

J. L. 

Hälsingborg. 

Ställningen å arbetsmarknaden har under kvartalet inom flertalet arbetsområden 
varit god. å de öfriga normal och torde i stort sedt vara jämförlig med förhållandena 
under samma kvartal föregående år. 

Undantag härifrån får dock göras angående landtbrukarnes behof af manlig.arbets-
kraft, hvilket behof visat sig vara mindre än motsvarande tid 1903. Orsaken härtill 
torde vara beroende dels på den mindre areal sockerbetor, som nnder året odlats, och 
dels på den särdeles gynnsamma väderlek, som rådde nnder betornas upptagning. Till
gången på ogifta tjänstedrängar var äfvenledes märkbart rikligare, hvarför landt-
brukarne fingo lättare än vanligt sina lediga platser tillsatta. 

På grnnd af årets ringa tillgång på sockerbetor afslntades kampanjen vid socker
fabrikerna omkring en månad tidigare än vanligt, hFarför ganska många grofarbetare 
saknade sysselsättning nnder december. 

Ben konflikt, som pågått vid Hälsingborgs nya kopparverk sedan början af sist-
lidne juli, blef under oktober afslutad, hvarvid öfverenskommelse träffades om följande 
arbetsyillkor: för utearbete 3 kr. pr 10 t. arbetsdag och för inarbete kr. 3:10 för 8 t. 
arbetsdag, med undantag af några få arbetsplatser, vid hvilka aflöningen skall utgå 
med kr. 21: 70 i veckan (med en arbetstid afpassad efter behof för arbetets utförande). 
För såväl in- som utearbete var aflöningen förut kr. 2:85 pr dag. Uppsägning af 
arbetsaftalet skall ske den 1 januari och träda i kraft två ä tre månader senare. 
Omedelbart härefter och innan arbetet återupptogs, träffades nytt aftal med träarbetare-
fackföreningen, att timlönen skall utgå med 44 öre till alla vid fabriken anställda 
träarbetare. Härigenom upphäfdes den förutvarande bestämmelsen, att fabriken ägde 
rätt att till ett s. k. »fast lag» betala 2 ä 3 öre lägre timlön. De vid verket an
ställda järnarbetarne fingo äfvenledes sina framställda lönefordringar beviljade. 

Under oktober inlämnade arbetarne vid Hälsingborgs sockerbruk begäran om nytt 
löneaftal med ökade timlöner, hvarjämte beträffande öfvertid begärdes: »Öfvertidsarbete 
under måltidstimmarna samt sön- och hälgdagsarbete å de platser, där arbetet går i 
skift, betalas med 25 % förhöjning, allt annat öfvertidsarbete betalas med 50 % förhöj
ning å gällande daglön.» Genom underhandling uppnåddes enighet om timlönen, men 
så blef icke fallet angående övertidsbetalningen, hvarför strejk ntbröt den 28 oktober 
på f. m. Denna bilades dock redan följande dag på e. ro., sedan verkställande direk
tören gått med på den af arbetarne fordrade formen för öfvertidsbetalning. Genom 
detta nya löneaftal höjdes timlönen från 28 5 till 30 öre för manlig arbetare öfver 
19 år; från 20 till 22'5 för manlig arbetare under 19 år och för kvinnor från 18'5 till 
20 öre, hvarjämte öfvertidsbetalningen Bkall utgå i enlighet med arbetarnes begäran. 
Aftalet gäller två år från d&to med en månads uppsägning. Därest sådan ej sker, 
förlänges detsamma ytterligare ett år. 

Hälsingborgs magasinsarbetare, som sedan augusti månad underhandlat om nytt 
löneaftal, med fordran om timlönens höjande från 30 till 35 öre, fingo efter en timmes 
arbetsnedläggning hos en arbetsgifvare till stånd en ny öfverenskommelse på grand
valen af 32 5 öres timlön och med t öfrigt för arbetarne goda villkor. 
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Under november månad har Tid Bingstorps valskvarn Därstädes pågått en löne
rörelse. Där anställda arbetare begärde nämligen att få sina löner höjda med 10 kr. 
pr månad. Detta bifölls på så sätt, att arbetarne beviljades 5 kr. pr månad från den 
1 november till samma dag 1905 samt ytterligare 5 kr. från sistnämnda dag till den 
1 december 1906. 

De sista dagarna i december ingicks nytt arbetsaftal mellan bagaremästarnes och 
bageriarbetarnes organisationer härstädes. Arbetslönerna i det gamla aftalet, som ägt 
bestånd under fem år, hafva därvid höjts med 1 kr. pr vecka och arbetstiden minskats 
från 63 till 60 timmar pr vecka. I gengäld ha mästarne bland annat erhållit rätt att 
börja arbetet tidigare än fornt på söndagskvällarna. 

0tom de fornt angifna här existerande arbetarefackföreningarna finnes en afdel-
ning af svenska bryggeriarbetareförbundet. 

Under kvartalet har bildats Hälsingborgs glasmästare- och förgyllarefackförening, 
som består af 10 medlemmar och omfattar alla här sysselsatta arbetare i branschen. 

Likaledes har änder kvartalet bildats en linnesömmerskefackförening, bestående 
af ett 50-tal medlemmar. Denna förenings medlemmar, samtliga sysselsatta vid en 
skjortfabrik i staden, kommo omedelbart efter föreningens tillkomst i konflikt på 
grund af några afskedanden, däribland af föreningens styrelsemedlemmar. Föreningen 
begärde de afskedades återtagande i arbete, hvilket dock förvägrades, hvaTefter åt
gärden ansågs såsom ett angrepp på föreningsrätten. Strejk utbröt i följd häraf den 
7 nov. och pågår fortfarande. 

C. J . 

Halmstad. 
Stenindustrien. Vid cementtillverkningen, har tillgången å arbete varit 

medelmåttig. Öfverflöd på arbetskraft har förekommit. Arbetstiden har med nndan-
tag af en vecka, då någon minskning ägde mm, under hela kvartalet varit 10 t. 
dagligen. 

Inom stenhuggeribranschen har tillgången å arbete varit stadd i tillbakagång, 
dels på grnnd af frosttidens inträdande och dels till följd af afslntad säsong. Den 
vanliga arbetsstyrkan har dock bibehållits, men några nya arbetare, som till ganska 
stort antal anmält sig, ha dock ej blifvit antagna. I stort sedt har ställningen varit 
sämre än untler motsvarande tid 1903. 

Metallindustrien. Inom plåtslagerifacket har man haft godt om arbete, detta 
till följd af de stora bygghadsföretagen. Utan svårighet har man dock fått all den 
arbetskraft, man behöft. Ställningen åtskilligt bättre än under slutet af 1903. 

Inom smidesyrket har man liksom under föregående kvartal haft godt om ar
bete, beroende på byggnadsverksamheten. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindnstrien. Vid gjuterierna har tillgången å 
arbete varit god, i de mekaniska verkstäderna knappt medelmåttig. Full tillgång 
men intet öfverfföd på arbetssökande har förekommit. Arbetstiden har ständigt varit 
10 t. Endast undantagsvis bar något litet öfvertidsarbete förekommit. 

Inom skeppsbyggeriet har tillgången å arbete varit synnerligen klen. Man har 
mest fått bygga för egen räkning. På grnnd häraf har arbetsstyrkan måst reduceras 
till omkring hälften af den eljest vanliga numerären. Under den mörkare delen af 
kvartalet har arbetstiden utgjort 7 t., eljest 10. 

Byggnadsverksamheten. Inom byggnadsyrket var tillgången å arbete nu 
liksom förut under året synnerligen god och vida bättre än under sista kvartalet 
1903. Öfverflöd på arbetskraft har förekommit, men har man ej gärna velat taga in nya 
arbetare strax före vinterns inbrott. Arbetstiden utgjorde under oktober 10 t , under 
november och december 7 t. dagligen. 
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Inom målarefacket var tillgången å arbete medelmåttig och hos de flesta mästare 
mindre än under 3:dje kvartalet. Under slutet af kvartalet rådde öfverflöd på arbets
kraft, alldenstnnd arbetet hos somliga mästare helt eller delvis tog siat. Arbetstiden 
ntgjorde under oktober och början af november 10 t., sedan 6 å 7. 

Trävaruindustrien. Inom snickerifabriksverksamheten var tillgången & ar
bete något mindre än nnder 3:dje kvartalet. Man hade dock ständigt arbete. Hvarken 
öfverflöd eller brist på arbetskraft. Någon förkortning af arbetstiden för innearbetarne 
har i allmänhet ej förekommit; för utearbetarne utgjorde den dagliga arbetstiden nn
der oktober 10 t. men under november oeh december cirka 8 t. 

I möbelsnickeriet var det ovanligt lifligt under kvartalet. Någon brist på ar
betskraft förekom dock ej. Arbetstiden 10 t. dagligen. 

Läderindustrien. Inom garfveriyrket har tillgången å arbete liksom förut 
under året varit god. Något vidare öfverflöd på arbetskraft har ej förekommit. 

Inom sadeltnakareyrket har tillgången å arbete äfven under detta kvartal 
varit klen. 

Textilindustrien. Tillgången å arbete normal och ungefär lika med för
hållandet under 3:dje kvartalet. Öfverflöd på arbetskraft har förekommit. 

Beklädnadsindustrien. Inom skrädderiyrket har tillgången å arbete varit 
rätt god, dock ej i samma grad som under motsvarande tid 1903. Arbetskraften fullt 
tillräcklig. 

Inom skotillverkningen har man — åtminstone hos en del mästare — ej haft 
vidare brådtom. Tillgången å arbete klenare än under 3:dje kvartalet. Flera arbets
sökande, än som kunnat mottagas, ha anmält sig. 

I fråga om filtltattfabrikationen har god tillgång å arbete förekommit. Till
räckligt med arbetskraft har stått till buds: dock intet öfverflöd. Arbetstiden den 
vanliga nnder vintern: 7 f. m.—ti e. m. 

Pappersindustrien. Inom bokhinderifacket har man haft mycket att göra så
som vanligt under 4:de kvartalet. Tillräcklig arbetskraft har dock förefunnits. Utom 
den vanliga arbetstiden — 10 t. — har något litet öfvertidsarbete emellanåt före
kommit. 

Den grafiska industrien. Inom boktryckeriyrket var tillgången å arbete öfver 
medelmåttan; på somliga boktryckerier mycket god. Hvarken öfverflöd eller brist på 
arbetskraft. Under den största brådskan har öfvertidsarbete — delvis i ganska stor 
utsträckning — förekommit. 

Lönerörelse. 

Föreståndaren och arbetarac vid det bageri, som tillhör Halmstads bageriför
ening, ha på möte i oktober beviljats löneförhöjning från och med 1 januari 1905. 

Föreståndarens lön höjdes från 1,500—1,560 kr. De 4 bageriarbetarne flngo 
hvardera 24 kr. i st. f. 23 i veckan och hjälparbetaren 15 i st. f. 14 kr. 

Samtidigt med löneförhöjningen beviljades nedsättning af arbetstiden nämligen 
från 60 timmar i veckan till 54. Dessutom bestämdes, att öfvertidsarbetet skall be
talas med 60 öre pr t. Öfvertidsarbete under nätterna samt hälgdagsarbete betalas 
med 90 öre pr t. Föreståndaren och arbctarne tillförsäkrades därjämte hvardera en 
veckas semester under året utan förkortad aflöning. Olycksfallsförsäkringen höjdes 
från 1—2 kr. om dagen allt intill (S0:de dagen efter olycksfallet. 

Öfriga bageriarbetare i Halmstad ha uppsagt sin prislista till 1 nästa april. 
Måleriarbetarnc och plåtslagarnc ha likaledes uppsagt sina prislistor till samma 

tid. Måleriarbetarnc, som nu ha 40—45 öre pr t., ha redan preciserat sina villkor 
för de 2 närmaste åren: 47 öre pr t. under tiden '< 1905—1!t 1906 och 50 öre pr t. 
från l, i 1906—'< 1907. Dessutom fordras 25 öres förhöjning för kvällearbete oeh 50 
öres förhöjning för natt- och söndagsarbete. 

K. V. P. 
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Göteborg. 
Ställningen på arbetsmarknaden har under det gångna kvartalet icke undergått 

någon annan förändring än att den med årstiden följande sedvanliga förkortningen af 
arbetstiden ägt rum inom en del yrkesgrenar. Dock må nämnas att arbetstiilgången 
synes ha varit något sämre än under motsvarande kvartal foregående Sr. 

TJtom bland de egentliga säsongarbetarne, såsom murare, målare, kakelugns-
makare m. fl., hvilka vid denna årstid blifva utan arbete, har arbetstillgången varit 
dålig i flera gjuterier och knapp inom träförädlingsindustrien. 

Den vid förra kvartalets slut pågående striden vid en salt- och sodafabrik har 
ännn icke blifvit bilagd. 

Några nya löneanspråk eller yrkanden i andra afseenden om förändrade för
hållanden ha icke blifvit framställda. 

Vid en fabrik för tillverkning af symaskinhnfvar och klockfodral har en viss. 
i några fall betydande, nedsättning skett i ackords pri serna. 

En industri, som tidigare icke varit representerad här i staden, är tändsticks-
indnstrien. En fabrik för tillverkning af vaxtändstiekor har under namn af The 
London Wax Vestea Company A. BoL, anlagts härstädes och börjat sin verksamhet? 
Den sysselsätter f. n. 180 arbetare, däraf mer än hälften kvinnor. 

Från 13 arbetsgifvare och 16 fackföreningar ha ingått uppgifter äfver ställningen 
å arbetsmarknaden och grundar sig följande redogörelse därpå, äfvensom på särskildt 
inhämtade detaljerade upplysningar. 

Stenindustrien. Inom kakelindustrien har tillgången å arbete varit god. dock 
ej så god, som föregående kvartal, beroende dels på den kallare årstiden, dels därpå, 
att en stor del arbeten skola vara färdiga redan till den 1 oktober. 

Under kvartalet har rådt brist på arbetskraft, emedan arbetsinställelsen alltjämt 
fortfarit hos samtliga mästare, på grand af att de ej ansett sig kanna gå in på fack
föreningens fordringar i lärlingsfrågan. 

Dock fortsätta c:a 25 arbetare att arbeta hos mästarne. de öfriga ha bildat ett 
kooperativt företag, hvilket dock ej lär ha något vidare att göra. alldenstund bygg-
inästarne ej vända sig till detsamma. 

Arbetstiden har minskats till följd af dagarnas korthet: emellertid har arbete 
"vid eldsljns förekommit i större utsträckning än eljest brukar vara fallet. 

Härvarande kabelfabrik har nedlagt sin verksamhet. 
Inom lerkärlsfabriksindustrien har tillgången å arbete varit normal. Tillverk

ningen är ungefär lika året om: men afsättningen af prodakterna är olika vid olika 
årstider, och har detta kvartal visat sig sämre än föregående. Öfverflöd eller brist A 
arbetskraft har ej förekommit, ej heller några lönehöjningar eller -sänkningar. 

Detta kvartal har visat sig lika med motsvarande kvartal föregående år. 
Inom gråstensarbetarefaeket har arbetstiden under detta kvartal varit 42 tim

mar pr vecka. 
I facket sysselsättas 260 arbetare, hvilka alla äro organiserade. Högsta antalet 

arbetslösa var under oktober 10, november 10 och december 10. 
Gastillverkningen hade sin regelbundna afsättning och någon brist å arbets

kraft visade sig ej. Lägsta aflöningen höjes från den 1 jan. 1905 från 2(5 till SiH öre 
pr timme. 

Metallindustrien. Bleck- och pliitslageriarbetarnes ordinarie arbetstid min
skades från 59 till 40 timmar i veckan. Veckoförtjänsten utgjorde 12—18 kr. för 
vuxen arbetare, 3—10 kr. för minderåriga, hvilkas antal var 20. Af arbetarne äro 
98 organiserade. Arbetslöshet förekom endast onder december: högsta antalet arbets-
löBa uppgick till 12. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Inom den mekaniska vrrkstads-
industmn var arbetstillgången mindre god — dock bättre iin under föregående kvar-
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tal —, och som följd häraf uppkom ett visst öfverflöd på arbetskraft. Löneförhållan
dena och arbetstiden förblefvo dock oförändrade. 

Byggnadsverksamheten. Inom byggnadsyrket var arbetstillgången ganska 
god, dock har någon försämring inträdt i jämförelse med föregående kvartal, beroende 
på den mindre tjänliga årstiden; men då väderleken varit ovanligt mild, har bygg
nadsarbete knnnat fortgå ntan hinder af frost hela kvartalet med undantag af ett par 
dagar. Tillgången och efterfrågan på arbetskraft har ungefärligen motsvarat hvar-
andra. 

Då dagarna blefvo kortare, minskades arbetstiden på flera ställen, så att den 
under december utgjort endast 8 ä 7 timmar pr dag. På många byggnadsplatser har 
dock artificiell belysning varit att tillgå, så att arbetstiden där knnnat hållas vid 60 
timmar i veckan. 

Inom murarefacket är lönerörelsen, som pågått ungefär ett års tid, nn afslutact 
med det resultat, att arbetarne erhöllo en löneförhöjning från 45 till 50 öre pr timme. 
I det nya aftalet finnas också bestämmelser om skiljenämnd för afgörande af menings-
skiljaktigheter, vidare föreskrifves att det skall finnas samaritlåda vid hvarje större 
arbetsplats o. s. v. Aftalet träder i kraft den 1 januari 1905 och räcker till den 1 
april 1907 med 3 månaders uppsägningstid. Uppsäges ej aftalet inom denna tid, 
gäller det i ytterligare ett år och så vidare. 

Inom målareyrket har tillgången å arbete varit i aftagande med däraf följande 
öfverflöd på arbetskraft samt förkortning af arbetstiden. Ordinarie arbetstiden ut
gjorde 36 timmar i veckan, således en betydlig minskning i förhållande till före
gående kvartal. 

Veckoförtjänsten för vuxen arbetare sjönk också från i genomsnitt kr. 28si> un
der tredje kvartalet till kr. 15is under det fjärde. Timlönen för utlärd arbetare ut
gör f. n. 42 öre. 

Arbetslöshet framträdde i november och december. Högsta antalet arbetslösa 250. 
Ackordsarbete tillämpas obetydligt inom yrket, men då så sker, i enlighet med 

en prislista, som öfverenskommits emellan Göteborgs målarmästareförening och Sv. 
måleriarbetareförbandets afdelning i Göteborg enligt det löne- och arbetsaftal, som 
trädde i kraft den 3 juni 1904 och skall gälla till den 1 mars 1907 med 4 månaders 
uppsägning. Af bestämmelserna i detta aftal må följande meddelas: 

Ordinarie arbetstiden är 56V« timme pr vecka nnder sommarmånaderna april— 
september. Ordinarie arbetstiden räknas från kl. 7 f. m. till 7 e. m. eller 10 timmar 
pr dag, förutom lördag, då ordinarie arbetstiden (utan middagsrast) upphör kl. 2 e. m. 
under sommarmånaderna. Arbetstiden under vintermånaderna oktober—mars får ej. 
understiga 6 timmar pr dag. 

Arbetsgifvaren äger rätt att, då dagsljuset ej tillåter att arbeta de bestämda tim
marna, minska arbetstiden de första 8 ä 10 dagarna i april samt de sista 8 å 10-
dagarna i september med högst en timme pr dag. 

Som minimilön betalas 50 öre pr timme under sommarmånaderna april—septem
ber samt under vintermånaderna oktober—mars 1904—1905 42 öre, under 1905—1906 
45 öre och under 1906—1907 48 öre. Uppsäges ej aftalet vid treårsperiodens utgång, 
skall timlönen under vintermånaderna 1907—1908 utgå med 50 öre. 

Öfvertidsarbete betalas med 25 proc. förhöjning under de två första timmarna 
efter ordinarie arbetstidens slut (lördag från kl. 2 e. m.) samt 50 proc. för natt-, sön
dags- och hälgdagsarbete. För arbete på nyårsdag, påsk-, pingst-, midsommar- och juldagen 
betalas 100 proc. förhöjning. 

Arbete får utföras på ackord, baseradt på 50 öres timlön, och skall den ackords
prislista tillämpas, som af en kommitté utarbetats och af båda föreningarna antagits. 
Slumpackord är absolut förbjudet. 

En permanent förmedlingskommitté, bestående af 6 personer, 3 från hvardera 
parten, tillsättes, som har att behandla frågor som beröra facket och dess utöfvare. 
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Arbetsgifvare bör, så vidt möjligt, hålla lärling i arbete året om, icke anställa 
lärling, som ej fyllt 14 år, samt tillhålla och bereda lärling tillfälle att besöka fack-
oeh slöjdskolor. 

Trävaruindustrien. Inom pitpropsbransclien kan tillgängen å arbete anses som 
dålig, t. o. m. sämre än föregående kvartal och sämre än samma tid föregående år. 

Exporten af grufstöttor (props) är försvårad, alldenstnnd de priser, som bjudas 
från utlandet, äro alldeles för låga: de accepteras emellertid med begärlighet af af-
lastare i Finland och Ryssland. 

Öfverflöd å arbetskraft har förekommit. 
Såsom belysande för förhållandena inom trävaruindustrien meddelas följande 

uppgifter (jfr >Meddel.> 1904, s. 168—175, 353—356 och 478): 
Sågverks- och snickerifabriksarbetare (vid ett arbetsställe). Arbe t s t id : 567» 

timmar i veckan. 
I facket sysselsättas 183 arbetare, däraf 23 under 18 år. Af arbetarne TOTO 99 

organiserade. Under oktober förekom ingen arbetslöshet. Under november och de
cember var högsta antalet arbetslösa 18. 

Sågverks-, hyfleri- och brädgårdsarbetare (vid ett arbetsställe). Veekoför-
t j äns ten för vuxna arbetare varierar mellan 15—24 kronor. 

På platsen sysselsättas 600—750 arbetare, hvaraf c:a 170 äro minderåriga; c:a 
272 äro organiserade. 

Arbetslöshet bar förekommit i brädgården och var högsta antalet arbetslösa där
städes under hvar och en af kvartalets månader 80. 

Inom mobelsniekareyrket uppgick veckoförtjänsten i genomsnitt till 22'« kr. 
för vuxen arbetare, till 4 ä 10 kr. för minderåriga. 

I facket sysselsättas c:a 220 arbetare, hvsraf 127 äro organiserade. 
Pianoarbetare. Arbetstiden 51 timmar per vecka. 
I facket sysselsättas 110 arbetare, däraf 7 minderåriga. 
Af arbetarne äro 65 organiserade. 
Läderindustrien. Inom denna industri var tillgången å arbete tillräcklig lik

som under föregående kvartal. 
Löneförhöjning bar inträdt i sammanhang med att man hnfvudsakligen infört 

ackordsarbete. 
Öfvertidsarbete förekommer högst obetydligt. 
Inom läderarbetarefacket sysselsättas 58 arbetare, däraf 1 kvinnlig och 6 under 

18 år. Af arbetarne äro 32 organiserade. Veckoförtjänsten för minderåriga arbetare 
är 8 kr., för vuxna kvinnliga 9 kr. 

Textilindustrien. Inom spinneri-, väfveri- och färgeribranschen har ar-
betstillgången i allmänhet varit god och i synnerhet i väfveribianschen har det varit 
ganska svårt att få behöflig arbetskraft. Mot slutet af året visade det sig emeller
tid, i likhet med bvad som brukar vara fallet, lättare att erhålla arbetare. 

Beklädnadsindustrien. Inom skrääderiyrket var tillgången å arbete något 
mindre än samma kvartal föregående år. På yrkesskickliga arbetare synes det vara 
brist. 

Närings- och njutningsmedelsindnstrien. Inom bryggeriindustrien var ar-
betstillgången mindre än närmast föregående åren och särskildt än under Bamma tid 
1903; likaledes sämre än föregående kvartal. Åtgången af öl har minskats ge
nom den 1903 införda maltskatten och dessutom inträffar, så snart kyligare väderlek 
inträder, en märkbar minskning i omsättningen. Maltskattens tillkomst medförde en 
prisförhöjning motsvarande skatten, men då skatten är progressiv hafva bryggerier, i 
staden och landsorten, som erlägga skattens lägre satser icke vidtagit prisförhöjningen. 
De flesta bryggerier, som betala den högsta skattesatsen, ha däremot höjt priset med 
fulla skattebeloppet (1 öre pr halfbutelj). 
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Under kvartalet har funnits öfverflöd å arbetskraft, någon yrkesskicklighet er
fordras ej i allmänhet, blott ordning och nykterhet. Veckoförtjänsten för minderåriga 
uppgår nu till 10—12 kr. 

I facket sysselsättas c:a 800 arbetare, däraf c:a 200 kvinnliga. 
Af arbetarne äro 330 organiserade, däraf 240 manliga och 90 kvinnliga. 
Öfvertidsarbete förekommer alltid emot jnltiden, dock ej i samma utsträckning 

i år som i fjol. 
Inom cigarrindustrien är arbetstiden från 351»—53 timmar pr vecka: den 

minskning i arbetstiden, som ägt rum, beror på konjunkturförhållandena. 
Veckoförtjänst under kvartalet från 9—26 kr. för manliga arbetare 

• > » » 6—23 » >• kvinnliga > 
> » » > 4.5o—9 > > minderåriga. 

I facket sysselsättas c:a 393 arbetare, däraf 67 manliga, 287 kvinnliga och 39 
minderåriga. Af arbetarne äro 141 organiserade, däraf 35 manliga och 106 kvinnliga. 

Den 30 november 1904 träffades öfverenskommelse emellan Svenska cigarrfabri-
kantföreningen och tobaksarbetareförbundet angående behandling af arbetstvister, samt 
om arbets- och löneförhållandena, lärlingsväsendets ordnande m. m., och ha de fabri
kanter i Göteborg, som ej tillhöra fabrikantföreningen, underskrifvit en lika lydande 
öfverenskommelse. Aftalet gäller till den 1 januari 1909. Minimilönen är för cigarrer 
8 kronor pr 1.000 st. (förut 7 kronor), för cigarr-cigaretter 5'so kronor pr 1,000 st. 
(fornt 5 kronor). 

Förhöjningen af arbetslönen utgör i Göteborg omkring 15,000 kronor pr år 
för samtliga arbetare. 

För margarinarbetare kan veckoförtjänsten uppgå till 19so kronor för manliga 
arbetare och 11'58 kronor för kvinnliga. Minderåriga sysselsättas ej. 

Vid fabriken i Göteborg sysselsättas 122 arbetare, däraf 101 manliga och 21 
kvinnliga. Alla äro organiserade. 

Pappersindustrien. Inom bokbinderifacket har. tillgången å arbete varit god 
och någon brist på arbetskraft har ej förekommit. 

Veckoförtjänsten kan för manlig arbetare uppgå till 26 kronor. 
Transportverksamheten. Tillgången å arbete var inom sjöfartsnäringen 

jämn, dock något minskad under december. Förhållandena voro ungefär lika med 
motsvarande kvartal föregående år. 

Inom stufveriarbetarefacket är ordinarie arbetstiden 10 timmar per dag, dock 
ha arbetarne sällan jämn sysselsättning hela veckan, men öfvertidsarbete förekom
mer ofta. 

I facket sysselsättas c:a 1.000 arbetare, hvaraf 832 äro organiserade. 
•Inom kolbärarefäckel har arbetslöshet ej förekommit, men däremot öfvertids

arbete. dock i mindre utsträckning. 
Inom sandlossarefacket var veckoförtjänsten under 4:de kvartalet 20 kronor (mot 

35 och 34 kronor under andra och tredje). 
I facket sysselsättas c:a 100 arbetare, hvaraf 12 äro organiserade. Arbetslöshet 

rådde undor ifrågavarande kvartal, men närmare uppgifter om dess omfattning saknas. 
J. K. 

Vänersborg. 
Under fjärde kvartalet af år 1904 hafva icke inträffat några förändringar rörande 

aflöningar, arbetstider, fackorganisationer in. m. 
Industrierna i Vänersborg med omnejd hafva fullt upp att göra och tillfredsstäl

lande omsättning. 
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Föl de mindre mekaniska verkstäderna, som i början af hösten hade ringa beställ
ningar, har en förbättring inträdt. För byggnads- och grofarbetare har tillgången på 
arbete varit mycket knapp. 

J . W. 

Borås. 
Tillgången på arbete har i allmänhet varit god, och inga rubbningar å arbets

marknaden i form af lönehöjningar eller sänkningar ha förekommit. 
En del mnrare, målare och kakelugnsmakare hafva. som vanligt, en tid under 

detta kvartal varit utan arbete; detta förhållande har dock varit mindre märkbart än 
under föregående år. 

I öfrigt har kvartalet varit lika med motsvarande kvartal år 1903. 
D. H. 

Örebro. 
Under detta kvartal hafva förhållandena på arbetsmarknaden härstädes icke under

gått några förändringar vare sig i fråga om arbetstid eller arbetspris. Något öfverflöd 
på arbetskraft har ej förefunnits och ej heller försports någon brist på arbete utöfver 
vanligheten vid juletid. 

Frågan om arbetsförmedlingsanstalt härstädes har dryftats inom frivilliga fattig
vården, men har ännn ej föranledt vidare åtgärder. Frågan om en dylik arbetsför
medling har ej mottagits med odeladt förtroende från arbetarehåll. 

Inom faekföreningsväsendet har ej förekommit någon större lifaktighet. Endast 
bildandet af kooperativa handelsföretag har börjat omfattas med större intresse. 

M. K 

Västerås. 
Stenindustrien. Inom kakeltilherkningen var arbetstillgången god. På arbets

kraft rådde brist, något som anses orsakad! förnämligast däraf, att det enligt fack
föreningsbeslut blott får användas en lärpojke för hvar 10:e gesäll. Vid bränningen 
äger öfvertidsarbete ram, vanligen en natt i veckan. 

I fråga om stenarbete var arbetstillgången medelgod, utvisande en försämring mot 
föregående kvartal, men en förbättring i jämförelse med samma tid 1903. Arbetstiden 
inskränktes på grund af dagarnas korthet till 7 å 8 timmar pr dag. 

Metallindustrien. I fråga om tackjärnstillverkningen var tillgången ä arbete 
god såsom fornt. 

I plåtslageriyrket likaså. Öfvertidsarbete förekom i början af kvartalet, men i 
ringa omfattning. Vid motsvarande tid 1903 förekom sådant under hela kvartalet. 

I metallknappfabrikationen var tillgången å arbete god och bättre än samma 
tid 1903. Öfvertidsarbete på 2 timmar om dagen förekom vanligen. I november ägde 
löneförhöjningar mm. Endast ackordsarbete användes. 

Inom metallvamindustrien i allmänhet var arbetstillgången god, måhända något 
bättre än föregående år, men öfverflöd på arbetskraft förelåg. 

Maskinindustrien. Inom den mekaniska verkstadsindustrien synes arbets
tillgången icke ha varit mer än medelmåttig och utvisande en försämring mot den 
närmast föregående tiden. Ganska stort öfverflöd på arbetskraft rådde också. Här och 
hvar förekom ändock öfvertidsarbete, ehuru i ringa omfattning. 
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Byggnadsverksamheten. I byggnadsfacket var tillgången å arbete medelgod 
och sämre än under årets tredje kvartal, men bättre än sista kvartalet 1903. Öfverflöd 
på arbetskraft förefanns, och arbetstiden minskades med dagarnas förkortning. Kasern
byggnader för Västmanlands regemente ha pågått hela året oeh ieke anno afslutats. I 
december började grundgräfningen till ett nytt stadshus. 

I målareyrket var arbetstillgången i oktober god, men försämrades som 
vanligt i november och december, så att i nov. 8 proc. af fackets arbetare voro arbets
lösa och i dec. 10 procent. Arbetstiden förkortades också i följd af årstiden och ut
gjorde i nov. 7 ä 8 timmar och i dec 6 timmar. Arbetslönen var från och med 1 ja
nuari 1904 5 öre högre pr timme än fornt. 

Trävaruindustrien. Inom snickerifabriksverksamheten var tillgången å arbete 
god, dock något sämre än föregående kvartal och motsvarande tid år 1903. Den nor
mala arbetstiden var 10 timmar. Arbetslönen hade redan i angasti höjts för snickarn» 
med 2 öre och för svarfvarne med 4 öre i timmen. 

Beträffande möbelsnickeriet var också arbetstillgången god och utvisade förbätt
ring i jämförelse med föregående kvartal. Emellertid fanns öfverflöd på arbetskraft. 
Arbetarne begärde och erhöllo 10 proc. löneförhöjning. 

I afseende på tomkärlstillverkningen rådde god arbetstillgång och bättre än nnder 
föregående år, men ändå, isynnerhet under kvartalets senare del, öfverflöd på arbetskraft. 

Afven i reseffektfabrikationen var tillgången å arbete god, ty man arbetar under 
detta kvartal på lager. 

Textilindustrien. I repslagerifacket var arbetstillgången god och jämn som 
vanligt. Likaså inom yllefabrikationen, som visar någon förbättring i jämförelse med 
1903. Löneförhöjningar ha inom denna yrkesgren ägt rum. 

Beklädnadsindustrien. I skrädderiyrket var tillgången å arbete god och del
vis bättre än föregående kvartal och äfven bättre än motsvarande tid 1903. Det gäl
lande löneaftalet uppsades den 1 december till den 1 april 1905. 

I skomakeriyrket var arbetstillgången under första delen af kvartalet god, under 
senare delen mycket ringa. Öfverflöd fanns på arbetskraft. Skomakeri som handtverk 
bär sig allt sämre, det är erfarenheten äfven här. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. 1 bagareyrket och tobaksindu
strien var god arbetstillgång som vanligt. Likaså i bryggeriindustrien, inom hvilken 
löneförhöjningar ägde ram redan i juni manad. 

Den grafiska industrien. I bok- och tidningstryckeribranschen var arbets
tillgången god. På ett håll förekommer Bfvertidsarbete, cirka 3 timmar hvarannan dag. 

Fackföreningarna i Västerås äro följande (medlemsantalet anges enligt ställningen 
den 1 jan. 1905): 

Järn- och metallarbetarefackfören.. . 568 
Gjutarefackföreningen 51 
Träarbetarefackföreningen 94 
Byggnadssnickarefackföreningen . . 127 
Murarefackföreningen 21 
Plåtslagarefackföreningen lt> 
Bryggeriarbetarefackföreningen . . . 16 

Målarefackföreningen 30 
Skoarbetarefackföreningen 10 
Skräddarefackföreningen 43 2 

Bagarefackföreningen 14 
TobaksaTbetaTefackföTeningen . . . 9 S 

999 

(Samtliga dessa tillhöra arbetarekommunen samt resp. fackförbund och därigenom 
landsorganisationen.) 

1 Däraf 38 kvinnliga. — 2 Däraf 8 kvinnliga. — a Däraf 7 kvinnliga. 
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Sten- och grofarbetarefackföreningen 130 
Kakelugnsmakarefackföreningen . . . 14 

Tapetserarefackföreningen 10 
Typograf klubben 23 

177 
[Tillhöra ej arbetarekommunen men sina resp. fackförbund samt landsorganisa

tionen (atom typografklubben).] 
K. H. 

Falun. 

På grund af årstiden var ställningen å arbetsmarknaden ganska föränderlig, 
synnerligast under de tvenne sista månaderna, då inom några yrkesgrupper betydligt 
minskad tillgång på arbete inträdde, i följd hvaraf äfven förkortning af den vanliga 
arbetstiden ägde ram. 

Grufarbete. Inom grnfarbetareyrket var arbetstillgången god; tillgången på 
kunniga gmfarbetare är nämligen knapp. 

Stenindustrien. Inom kakeltillverkningen var arbetstillgången god, och lik
som under föregående kvartal rådde brist på arbetskraft. 

Metallindustrien. Under hela kvartalet var arbetstillgången god inom smides-
yrket, samtliga arbetare inom detta yrke begärde och erhöllo under de tvenne sista 
månaderna förkortning af arbetstiden med 2 timmar pr vecka, eller från 62 till 60 
timmar. Denna förkortning tillgodogöres lördagar, då arbetstiden endast är 7 timmar. 
Samtidigt begärde arbetarne, att ej något afdrag på löneinkomsterna skulle ske för 
dessa tvenne timmars förkortning, hvilken begäran emellertid ej beviljades. Genom 
denna förkortning af arbetstiden te sig förändringarna af löneförhållandena sålunda 
pr vecka: för smeder, hvilkas timpenning var 28—30 öre. reduceras veckoaflöningen 
alltså med 56—60 öre, för bänkarbetare, hvilkas timlön var 24—26 öre, med 48—52 
öre, och för handtlangare, med 14—15 öres timlön, med 28—30 öre. 

Maskinindustrien. Inom vagn- och maskintillverkningen var arbetstillgången 
dålig, enat efterfrågan å rullande materiel varit liten. Sålunda blefvo inom vagns-
afdelningen 20 arbetare, däraf 7 minderåriga, från mediet af november tillfälligtvis 
utan arbete. För öfriga inom samma afdelning befintliga arbetare förkortades arbetstiden 
från 57 till 40 timmar, fördelade på de 5 första dagarna i veckan. Öfverflöd på 
arbetskraft har alltså förekommit. 

Under november anmäldes inom järn- och metallarbetarefackföreningen 11 med
lemmar såsom arbetslösa. 

ArDetstillgången har varit god inom den mekaniska verkstadsindustrien; under 
hela kvartalet har öfvertidsarbete förekommit med 1 timme pr dygn för hvarje yrkes
arbetare. Utan begäran erhöllo under oktober 2 yrkesarbetare och 2 handtlangare för
höjning af timlönerna, de förstnämnda från 18 till 20 och 23 till 25 öre, de sistnämnda 
från 17 till 18 och 18 till 20 öre. 

Byggnadsverksamheten. Inom målareyrket var arbetstillgången god under 
oktober, mindre god under november och dålig under december, hvadan öfverflöd på 
arbetskraft under de tvenne sistnämnda månaderna förekommit. Förkortning af arbets
tiden har ägt rum under senare hälften af oktober med 2 timmar och under de tvenne 
sista månaderna 1 timme under hvarje. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. Arbetstillgången har varit jämn 
inom tobaksindustrien, några förändringar äro ej att meddela. 

Grofarbetet. Inom detta yrke har arbetstillgången varit medelmåttig under de 
tvenne första månaderna, men däremot dålig under den sista, hvadan öfverflöd på 
arbetskraft förekommit. Sålunda inställdes under den sista månaden arbetena vid 
Gäfle-Dala järnvägabyggnad, därvid 30 arbetare blefvo tillfälligtvis utan arbete. 
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För stadens arbetare har förekommit öfvertidsarbete i mindre omfattning. Under 
oktober blef arbetstiden för dessa arbetare förkortad från 10 till 9 timmar pr dag och 
nnder november ytterligare från 9 til] 8 timmar. 

Inom grofarbetarefackföreningen ha under kvartalet 6 medlemmar anmälts såsom 
arbetslösa. 

I Falun har under oktober och med anslutning till grof- och fabriksarbetare
förbundet bildats en ny fackförening, nämligen Kopparverkets arbetarefackförening med 
24 medlemmar. 

I Falun befintliga handelsföreningar, bildade af arbetare och i form af aktiebolag, 
äro: »Bergverksarbetarnes handelsaktiebolags matvarQhandel> och >Aktiebolaget Extrak-
tionsverkets arbetarehandel.> Den föna bildades år 1898 af 155 aktieägare. Hvarje 
aktie betingar ett pris af 10 kronor och medlemsantalet är oförändradt. Varuomsätt
ningen var 1898 kr. 83,226«, 1900 kr. 118,988ao, 1901 kr. 113,692-27, 1902 kr. 106,895M, 
1903 kr. 101,847-47 (uppgift för 1899 ej tillgänglig). 

Den senare bildades år 1883 af 41 medlemmor. År 1898 öfvergick handeln till 
aktiebolag. Hvarje aktie betingar ett pris af 50 kronor och aktieägarnes antal är nu 
35. Under de 5 första åren, eller från och med år 1883 till 1888 var varuomsätt
ningen kr. 150,000 och 1888 kr. 44,333, 1889 kr. 43,690s4, 1690 kr. 46,226«, 1891 kr. 
55,372-75. 1892 kr. 55,632-so, 1893 kr. 53,208-«, 1894 kr. 55,171-ss, 1895 kr. 59,969-66 
1896 kr. 57,957-se, 1897' kr. 61,391-66. 1898 kr. 65,496-es, 1899 kr. 75,472<B, 1900 kr. 
60.155-59, 1901 kr. 58,487M, 1902 kr. 56,000, 1903 kr. 48,000. 

A. R. 

Gäfle. 
Arbetsförhållandena under sista kvartalet af år 1904 hafva i allmänhet varit 

föga tillfredsställande. Stagnationen inom verkstadsindustrien och framför allt de 
ovanligt ogynnsamma konjunkturerna å trävarumarknaden hafva utöfvat ett nedtryc
kande inflytande. Härtill kommer, att byggnadsverksamheten inom staden för när
varande så godt som upphört och att äfven inom stadens allmänna arbeten inskränk
ningar ägt rum på sista tiden. Redan i början af december framträdde alltså tydliga 
symtom af en arbetslöshet, som sedan blifvit alltmera oroväckande, allra helst sedan 
sjöfarten strax före jul fullständigt afbrutits. Under dessa omständigheter motses 
det nya årets första månader på många håll med bekymmer. 

Rörande vissa yrkesområden ha inhämtats följande upplysningar: 
Stenindustrien. Kakelindustrien. Som vanligt har arbetstillgången aftagit 

nnder årets sista månader. 
Metallindustrien. Bleck- och plåtslagerier. Knappare tillgång på arbete än 

under förra kvartalet, hvadan arbetstiden på flera arbetsplatser måst förkortas. 
Rörläggningsarbeten. Arbetstillgången fortfarande god, bättre än motsvarande 

tid år 1903. Detta beror emellertid på lifiig efterfrågan från landsorten; inom själfva 
staden gifvas ytterst få arbetstillfällen, hvilket sammanhänger med att byggnads
verksamheten därstädes ligger nästan alldeles nere. Arbetstiden har okt.—dec. varit 
minst 8 timmar för utearbetare, minst 10 för verkstadsarbetare. På verkligt skickliga 
rörläggare råder brist. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindnstrien. Gjuterier och mekaniska verk
städer. Arbetsmarknaden fortfarande tryckt. I saknad af ingående beställningar 
arbetas flerstädes på lager, hvilket väl i längden ej kan fortsättas. På åtminstone en 
af de större arbetsplatserna har arbetstiden under en del af kvartalet varit nedsatt 
från 10 till 8 timmar. 
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Byggnadsverksamheten är, som redan påpekats, ytterst ringa, ja nästan 
ingen, hvilket naturligtvis äfven utöfvar ogynnsamma inverkningar på alla af den 
beroende yrkesgrenar. 

Trävaruindustrien. Sågverksindustrien. Konjunkturerna å trävarumark-
naden äro fortfarande dåliga och vida sämre än under motsvarande tid är 1903. Här
till kommer, att massor af timmer, afsedda for vintersågning, ej kunnat flottas ned 
på grund af långvarig vattenbrist i älfvarna och tidigt inträffande ishiuder. Vid 
Korsnäs bolags stora verk afslatades sågningen d. 19 nov., och kort därefter upp
hörde brädgårdsarbetet, hvarför inom dithörande fack råder arbetslöshet. 

Snickerifabriksverksamheten. Ringa tillgång på arbete och sjunkande priser; 
vid den största arbetsplatsen hafva 11 maskinsnickare afskedats på grand af brist på 
arbete. Öfverflöd på arbetskraft anses föreligga. 

Läderindustrien. Arbetsförhållandena i hufvudsak oförändrade. 

Textilindustrien. Mepslageriyrket. Arbetstillgången knapp som vanligt denna 
årstid: arbetstiden har minskats med 2 timmar. 

Beklädnadsindustrien. Skrädderiyrket. Arbetstillgången god och svarande 
mot befintliga arbetskrafter. Öfvertidsarbete har delvis förekommit. 

Skomakeriyrket. Tillgången på arbete rätt god, dock ej så riklig som under 
föregående kvartal, hvarför också arbetstiden, som fornt var synnerligen uppdrifven, 
något förkortats. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. Bageriyrket. Arbetstillgången 
var under oktober god, under november och december vida sämre, hvadan nnder 
dessa månader inskränkning skett i arbetstiden. Öfverflöd på arbetskraft. 

Tobaksindustrien. Arbetstillgången medelmåttig, något stegrad på senare 
tiden på grnnd af den 'ökade efterfrågan mot jul. Öfverflöd på arbetskraft. 

Den kemisk- tekniska industrien. Såp- och tvålfabrikationen. Tillgången 
på arbete god; normal arbetskraft. 

Den grafiska industrien. Boktryckerier. Arbetstillgången bättre än under 
föregående kvartal. Fluktuationerna inom detta yrkes arbetsmarknad synas vara pe
riodiska; stigande under hösten och vintern, fallande mot våren och sommaren. 

Grofarbetarefacket. Mycket ringa tillgång på arbete, som vanligt är vid 
vinterns inbrott. Det anmärkes emellertid, att arbetstillgången hela året varit mycket 
knapp. Öfverflöd på arbetskraft. Tid stadens allmänna arbeten hafva under kvar
talets senare del rätt många afskedanden ägt rum, på grund af att åtskilliga arbeten 
afslntats eller afbrntits. 

Det fackliga organisationsväsendet. 

Sedan arbetet vid Gäfle glasbruk under hösten återupptagits, har Glasarbetareför
bundets Gäfleafdelning reorganiserats och från d. 1 oktober anslutit sig till här
varande arbetarekommun. 

En Droskkuskames fackförening har nybildats, likaBå Gäfle Åkeri- och ut-
körarefackforening, bägge dessa med anslutning till Transportarbetareförbundet. 

Bland hamn- och stnfveriarbetarne har under hösten pågått ett Ulligt organisa
tionsarbete, som resulterat i den nybildade Gäfle stufveriarbetarefackforening, hvilken 
vid årets slut uppgafs räkna 150 medlemmar. Den har äfvenledes anslutit sig till 
Transportarbetareförbundet. 

Gäfle arbetarekommun har beslutat att till tjänst lör sina medlemmar inrätta en 
val- och skatteinbetalningsbyrå, som träder i verksamhet d. 1 jan. 1905. 

Svenska Gjntareförbandets Gäfleafdetning, n:r 26, har fattat beslut om upp
rättande af en gemensam sparkassa från d. 1 jan. 1905. 
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Lönerörelser. 

Bageriarbetareförbundets Gäfleafdelning har genom underhandlingar genomdrifvit 
en prislista, som skall gälla för landsortsbagerier i Gäfle omnejd, ett område, sa» be
gränsas af Älfkarleö, Gysinge, Norrsundet, Ockelbo och Hofors. 

En minimilön af 8 a 13 kr. pr vecka är stipulerad för de olika (tråg- och agns-) 
arbetena. Härtill kommer kost och logi eller 9 kr. pr vecka i traktamente. Por 
öfvertid betalas 40 öre för ansvars- och 30 öre för underarbete pr timme. Arbets
tiden är högst 63 timmar pr helgfri vecka. Vid anställning ha förbnndsmediemmar 
företräde, och arbetsgifvarne böra, enligt aftalet, i första hand anlita arbetarncs plats-
byrå i Gäfle. Helgdags- oeh lördagsaftnar skola vara lediga frän kl. 4 e. m. och 1 
maj från kl. 10 f. m. Aftalet gäller till den 30 juni 1905 med ett års rekapitula
tion åt gången, om ej uppsägning sker två månader före utlöpningen. 

L H-r. 

Söderhamn. 
Arbetstillgången har minskats inom alla fack atom skrädderi-, skomakeri- och 

möbelsnickeriet, i hvilka yrken stegring i detta hänseende alltid brakar äga rum en 
tid före julhelgen. 

Inom metall- och maskinindustrien samt byggnadsverksamheten har visserligen 
denna tillbakagång varit mindre betydande, då arbetsgifvarne i alla händelser syssel
satt ungefär samma antal arbetare utan afkortning på arbetstiden för de till de två 
förstnämnda yrkena hörande arbetarne, och de till byggnads-, mureri- och målare-
facket hörande mestadels äro bofasta samt syssla med annat, då det egentliga yrkes
arbetet tryter. 

Grofarbetarne (stadens egna) hafva också haft jämn sysselsättning, ehuru till
gången till arbete varit mindre än under föregående kvartal. 

Inom trävaruindustrien har minskningen i arbetstillgång varit mest märkbar, 
då flera sågverk inskränkt sig till dagsågning eller (i ett par fall) npphört med såg-
ningen sista delen af kvartalet. På grund däraf har öfverflöd på arbetskraft ägt rum 
inom sågverks- och brädgårdsarbetarefacken. 

Ett kooperativt matlag har startats i Bollnäs. Delägare aro ett tjugutal unga 
lokomotiveldare och verkstadsarbetare, som till grnndfond för företaget hvar oeh en 
afsatt en viss summa. Ekonomien handhafves af en verkställande kommitté på fyra 
personer, och till föreståndarinna för serveringen har anställt sett fackligt bildadt frun
timmer. Lokal om två rum och kök har förhyrts. 

C. J. V. 

Sundsvall. 
Stenindustrien. Vid ångtegelbruket afslutades det egentliga tegelslageriarbetet 

i okt., men erhöll flertalet arbetare därefter sysselsättning för brukets räkning dels 
med timmerhuggning å brukets skogar, dels med sågning vid etablissementets nyupp-
förda såg. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Vid de mek. verkstäderna har ar
betstillgången varit något mindre än under motsvarande tid 1903. Arbetstiden har 
från och med nov. minskats med 1 ä 2 timmar per dag. Under dec. ökades visser
ligen tillgången på arbete genom reparationer å en del ångbåtar, men samtidigt upp-
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stod öfverflöd på arbetskraft därigenom, att en stor del ångbåtsmaskinister och -eldare 
söka arbete å de mek. verkstäderna, sedan sjöfarten för året är afslutad. 

Byggnadsverksamheten. Inom denna bransch inträdde nnder kvartalet så små
ningom den vanliga periodiska arbetsbristen. Mnrare, timmermän och målare blefvo 
redan i nov. delvis arbetslösa, och nnder dec. var ungefär halfva antalet af dessa 
yrkesarbetare utan sysselsättning. 

Trävaruindustrien. Konjunkturerna äro fortfarande i någon mån stadda i 
nedgående. Angående ställningen inom möbelsnickeriet är att anteckna, att en af 
stadens äldsta firmor inom yrket uppgifves komma att nedläggas. I sammanhang 
härmed må anmärkas, att den mindre indnstrien inom staden nnder de senare åren 
mer och mer aftynat. Antalet arbetsgifvare och arbetare inom skomakeriet, snickeriet 
m. fl. yrken har aftagit; ett färgeri och en cigarrfabrik (den enda i staden) ha nyligen 
nedlagts. 

Beklädnadsindustrien. Inom kappsömnadsyrket rådde nnder hela kvartalet 
stor brådska, och kunniga arbetersko» kunde ej erhållas i tillräckligt antal. 

Grofarbetarefacket. För hamn- och stufveriarbetarne började arbetet af-
taga redan i nov. Inom stnfveriyrket förekom dock något arbete i början af dec, i 
det några större lastångare forcerade isen och inkommo för att taga last på utlandet. 
Timlönen har i allmänhet varit lika med föregående år. Försök att bilda en fack
förening bland dessa arbetare ha hittills ej rönt framgång. Vid jultiden begifva sig 
arbetarne till skogarna för att söka arbete vid skogsafverkningen. 

För stadsarbetarne har arbetstiden såväl som arbetstillgången som vanligt 
minskats under detta kvartal. Under okt. entledigades 17 arbetare och i nov. ytter
ligare 15. TJnder dec. har makadamslagning tillgripits för att förebygga ytterligare 
arbetsbrist. 

Rörande arbetstillgången inom bageriyrket har bageriarbetarnes arbetsbyrå 
meddelat följande uppgifter angående utdelade understöd och antalet arbetslösa under 
kvartalet: 

i okt. utdelades 75 kr. till 5 arbetare; 
> n o v . » 9 > > 1 > ; 
> dec. > 50 > » 3 > 

Bland öfriga företeelser på det arbetsstatistiska området må nämnas, att förslaget 
om upprättande af en arbetsanvisningsbyrå ännu hvilar hos »stadens drätselkammare. 
En förfrågan, som framställts till stadens och ortens arbetsgifvare angående önsk
värdheten af en dylik byrå och huru den borde organiseras, har blifvit mycket olika 
besvarad. De ingångna svaren torde därför lämna föga ledning för frågans bedö
mande, då den antagligen under närmaste framtiden kommer alt afgöras af stads
fullmäktige. 

A. B. 

Luleå. 

Den nnder årets sista kvartal alltid uppstående minskningen af arbetstillfällen 
har naturligen äfven häruppe gjort sig gällande. 

Att arbetsbristen under kvartalets sista månad tagit den omfattning, som den 
Kr närvarande äger, i det icke blott i Luleå stad och dess grannskap arbetsbrist är 
rådande utan äfven i hela länets landsbygd, har till hufvndsaklig del sin grund i 
trävarumarknadens tryckta läge och minskade skogsutdrifningar. Härtill kommer, hvad 
städerna och de större industrisamhällena beträffar, att en del större arbeten på grund 
af årstiden ej lämpligen kunna drifvas i större omfattning, såsom t. ex. en del grund-

5 
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läggnings- och cementarbeten m. m. äfvensom att en del planerade kommunala arbeten 
såsom vattenledning i Luleå, ej hunnit under kvartalet påbörjas. Den under sommaren 
påbörjade stora järnverksanläggningen vid Carlsvik har på grund af årstiden blott 
sysselsatt en mindre arbetsstyrka under kvartalets senare hälft. 

Tid malmtransporten, har tillgång på arbete varit lika med föregående år. 
Under sommarmånaderna och den tid, skeppningen varar, är medelförtjänsten per dag 
och man cirka 60 % högre än under vintermånaderna eller under den tid, då endast 
lossning af järnvägsvagn och uppläggning af malm på upplag förekomma. Vinter-
arbetet började d. s ,/n. Öfverflöd på arbetskraft har förekommit. TJnder senare hälften 
af kvartalet har arbetstiden minskats med 1 timme och utgöra skiften nu 7 timmar. 

Inom malmseparering sindustrien har tillgång på arbete varit dålig; öfverflöd 
på arbetskraft. Vid vinterns början sänktes som vanligt dagpenningen från 350 till 
2-75 kr. 

Äfven vid Carlsviksanläggningen har en liknande nedsättning ägt rum, så att 
vanliga grofarbetare där förtjäna kr. 2 ä 2'50 per dag. Malmforädlingsverket å Svartön 
nedlades den 31 dec. hvarvid 48 arbetare blefvo lediga. Vid stadens arbeten har 
arbetstillgången under kvartalet varit dålig och under dess sista månad stor arbetsbrist 
rådt. Enligt tillgängliga uppgifter torde de arbetslösas antal i dec. belöpt sig till 
omkring 200 man. Några byggnads- eller offentliga arbeten hafva ej funnits, enär 
vatten- och kloakledningen ej påbörjats. — Staden har, till lindrande af arbetsbristen, 
igångsatt makadamslagning, och har priset per kbm höjts från 2'60 till 3 kr. 

Inom cementgjuteriet har intet arbete förekommit, liksom icke heller inom tegel
bruksindustrien något arbete förekommer vintertiden. 

I mekaniska verkstads- och smidesindustrien nppgifves frän ett håll arbetstill
gången ha varit jämförelsevis god, från annat medelmåttig. Beställningar från privat
personer ytterst obetydliga. Kommunala arbeten och beställningar från bolag hafva 
lämnat någorlunda sysselsättning för anställd personal. Många arbetssökande från 
Finland hafva förekommit. 

Hvad beträffar sågverksrörelsen, var arbetstillgången under okt. tämligen god, 
lika med sommarmånaderna, sommarackorden gällde, och sågarna drefvos i allmänhet 
äfven med nattskift. I nov. slutar i allmänhet nattsågningen äfvensom skeppningen, 
hvilket naturligen orsakar mindre tillgång på arbete. I nov. vidtager äfven vinter
ackordet, som är lägre «n sommarens pris, förkortning af arbetstiden inträder, då det 
är olämpligt att arbeta med nattskift under den kalla och mörka årstiden och timmer-
förrådet därförutau hinner uppsågas. 

Inom tryckerifacket har ett nytt företag tillkommit, i det en ny daglig tidning 
utgifves i Luleå f. o. m. d. hji?. De af typografförbundet antagna arbetsprisen af d. l/» 
1904 gälla fortfarande. 

I de s. k. säsongyrkena såsom murarnes och målarnes råder arbetsbrist. I skrädderi
yrket råder god tillgång på arbete under årets sista kvartal i motsats till det före
gående kvartalet. Bland öfriga handtverksmässigt bedrifna yrken såsom snickeri, 
bageri, skomakeri m. fl. har arbetstillgången under kvartalet varit mindre god. Några 
lönerörelser eller arbetskonflikter hafva ej förekommit. 

Fr. B. 

Malmberget. 
Tillgången å arbete inom grufdriften i Malmberget och Koskullskulle har varit 

jämn som under föregående period. Vid Nautanens kopparfält har någon ökning där-
utinnan inträdt, till följd af att verken utvidgats och nytt bessemerverk m. m. kom
mit till stånd. 
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Öfverflöd på arbetskraft har förekommit i likhet med fBrut under året. Många 
arbetssökande. — Löneförhöjningar eller lönesänkningar hafva ej inträffat, ej heller 
nämnvärdt öfvertidsarbete. 

Under tiden 24 december 1901— 1 januari 1905 har arbetet i härvarande grnfvor 
varit nedlagdt, för helgens skull. 

En ny afdelning, n:o 16, af Grofarbetareförbundet har nnder kvartalet bildats, 
hvaremot den förut existerande finska afdelningen, n:o 10, numera upphört. 

C. T. 

Kiruna. 

Arbetstillgången har i betraktande af årstiden varit jämförelsevis god; tillgängen 
på arbetskraft har emellertid varit större än behofvet. 

Vid Luossavaara—Kiirunavaara Aktiebolag och Tuolluvaara Grnfaktiebolag — de 
förnämsta arbetsgifvarne i orten — har användts följande antal arbetare 

Af brist på arbete afskedades af nämnda bolag i oktober 50 man, som under 
sommarmånaderna användts i jordschaktningsarbeten, och i november 45 man. 

Under kvartalet fullbordades för Luossavaara—Kiirnnavaara aktiebolag 4 bonings
hus, innehållande tillsammans 23 rum. Inom det till stadsplan för Kiruna planlagda 
området färdigbyggdes 16 hns, hvarjämte 7 st. voro nnder arbete. Vid dessa och öfriga 
husbyggnadsarbeten sysselsattes ett 70-tal arbetare. 

Efter uppsägning af förut gällande prislista och förhandlingar under hand inställde 
skrädderiarbetarrie i Kiruna den 1 oktober arbetet. Inställelsen, som berörde 2 arbets-
gifvare och 16 arbetare, upphörde den 11 oktober, då alla återgingo till arbetet, sedan 
en förhöjning i dittills gällande arbetslöner af 5?S för manliga och 20 # för kvinnliga 
arbetare utverkats. Genom arbetsinställelsen gingo omkring 160 arbetsdagar förlorade 
för hvilka arbetslönen uppskattas till 675 kronor. 

I öfrigt uppvisar kvartalet icke några rubbningar i afseende å förhållandena på 
arbetsmarknaden. 

Af intresse kan i detta samband rara ett omnämnande af malmexporten från 
Kiruna. Under kvartalet afsändes därifrån för Luossavaara—Kiirunavaara aktiebolags 
räkning till Narvik för utskeppning 256,209j ton malm och under hela året 1904 upp
gick malmsändningen till l,225,233i ton. 

S. M. H. 
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Arbetsförmedling under år 1904. 

Fjärde kvartalet. 

Med ledning af tabellerna å sid. 74—81 redogöres här för de 
hufvudsakliga resultaten af verksamheten under innevarande års 
fjärde 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 tillsatta platser, enär däraf kunna dragas vissa 
slutsatser rörande arbetsmarknadens läge. 

Göteborg. 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 
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För det manliga arbetet har höstens inbrott som vanligt med
fört en väsentlig nedgång i förmedlingsverksamheten, hvilken under 
föregående kvartal hade att uppvisa synnerligen gynnsamma resultat. 
Frekvensen vid anstalten minskades under hvar och en af kvartalets 
månader, och resultatet stannar såväl kvantitativt som kvalitativt 
afgjordt efter det föregående kvartalets. Afven i jämförelse med mot
svarande tid föregående år tyckas förhållandena ifråga om det man
liga arbetet hafva något försämrats, såsom jämväl på annat sätt 
framgår (jfr s. 55 if.). 

På den kvinnliga afdelningen kan en sådan återgång förmärkas 
endast beträffande december månad, hvaremot såväl oktober som 
november förete ovanligt höga siffror. Anmärkningsvärd är särskildt 
den ständigt ökade tillgången på lediga platser för kvinnligt tjänste
folk, hvilket vittnar om husmödrarnas alltmer tilltagande förtroende 
för anstalten och dess verksamhet. 

Hälsingborg. 

Jämväl för Hälsingborgs förmedlingsanstalt utvisa kvartalets 
siffror en betydande nedgång på den manliga afdelningen, hvaremot 
lika många kvinnor bereddes plats som under det föregående kvar
talet. Helt naturligt företer dock december mycket låga tal för 
båda afdelningarna. Icke desto mindre blifva totalsiffrorna för hela 
kvartalet beträffande såväl män som kvinnor afsevärdt högre än för 
motsvarande tid år 1903. Som vanligt var det företrädesvis jord
bruks- och byggnadsarbete, som bereddes de manliga arbetssökande, 
under det att de kvinnliga till hufvudsaklig del anställdes i personlig 
tjänst eller inom hotell-, kafé- och restaurantfacket. 
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Norska förmedlingsanstalter. 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Ofvanstående uppgifter utvisa visserligen icke någon större 
sänkning, i jämförelse med förhållandet föregående kvartal, af 
antalet lediga manliga platser, men då de arbetssökande männens 
antal företer en afsevärd ökning, synes arbetsmarknadens läge öfver 
hnfvud hafva undergått en bestämd försämring, dock icke större än 
att den naturligt förklaras af den vid denna årstid vanliga depres
sionen «inom uäringslifvet. J?ör det kvinnliga arbetet äro siffrorna 
genomgående högre beträffande såväl arbetssökande som ock antalet 
lediga och tillsatta platser, hvilket utvisar, att äfven vid de norska 
anstalterna denna sida af verksamheten börjar blifva alltmera 
värderad. 
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Kristiania. 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Den depression på arbetsmarknaden, soin ofvan konstaterades 
med ledning af siffrorna för samtliga norska förmedlingsanstalter, 
framträder starkt vid en granskning af uppgifterna från Kristiania-
Såväl i jämförelse med föregående kvartal som med motsvarande 
tid år 1903 befinnes nämligen på den manliga afdelningen antalet 
arbetssökande hafva ökats, men antalet lediga och tillsatta platser 
vara minskad t. Proportionen mellan lediga platser och arbets
sökande, som 4:e kvartalet 1903 var 1:3-3 och under nästföregående 
kvartal 1: 2 • 6, utgjorde nu 1:3-8. Särskildt inom byggnadsfacken 
synes disproportionen mellan tillgång och efterfrågan å arbetskraft 
hafva varit betänklig. Så redovisas under rubriken »byggnads
arbetare» 657 arbetssökande, men endast resp. 94 och 85 lediga ocli 
tillsatta platser samt under gruppen »väg-, vatten- och järnvägs
byggnadsarbetare» ' 289 arbetsökande mot 4 lediga och 4 tillsatta 
platser. Jämväl metall-, maskin- och skeppsbyggnadsindustrierna 
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förete dåliga resultat, enär af tillhopa 394 arbetssökande endast 46 
beredts anställning. För det kvinnliga arbetet voro däremot kon
junkturerna-fortfarande goda beträffande anställning i personlig
tjänst, men inom egentligt yrkesarbete skedde endast ringa om
sättning. 

Köpenhamn. 

Under det att förmedlingsverksamheten på den manliga afdel-
ningen företer en mycket betydande nedgång i förhållande till 
såväl det nästföregående kvartalet som 4:e kvartalet år 1903, så 
uppvisa siffrorna för den kvinnliga afdelningen en oafbruten och 
hastigt fortgående ökning. Det är särskildt förmedlingen af tjäna
rinneplatser, som vunnit en så hastig utveckling, men äfven inom. 
det kvinnliga yrkesarbetet vinnas här goda resultat. 

Tyskland. 
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På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Äfven för den tyska förmedlingsverksamheten har höstkvartalet 
helt naturligt medfört en relativ afmattning, ej blott i kvantitativt 
utan äfven i kvalitativt hänseende. Proportionen mellan antalet 
lediga platser och arbetssökande, som under 3:e kvartalet utgjorde 
för män 1:1-2, för kvinnor 1:0-8 eller i genomsnitt 1 :1- 1, för
sämrades å den manliga afdelningen för hvarje månad och utgjorde 
där för hela kvartalet 1:1 • 5. Då emellertid äfven här det kvinnliga 
arbetet fortfarande var lifligt eftersökt, blef den genomsnittliga 
proportionen 1:1-4. Dessa resultat, som äro afgjordt bättre än de 
från motsvarande tid år 1903, synas gifva vid handen, att den 
tyska arbetsmarknaden, om ock som vanligt influerad af vinterns 
inbrott, i det stora hela fortfarande är liflig och god. 



74 ARBETSFÖRMEDLING. 

Verksamheten vid Göteborgs 
under fjärde kvar-

1 Jfr >Meddel.» 1903, s. 49, noten. 
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arbetsförmedlingsanstalt1 

talet år 1904. 
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Verksamheten vid Hälsingborgs och Köpenhamns arbetsförmedlingsanstalter 
under fjärde kvartalet år 1904. 
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Verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
i Norge 

under fjärde kvartalet år 1904. 
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Verksamheten vid Kristiania. 
under fjärde kvar-
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arbetsförmedlingsanstalt 
talet år 1904. 
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Verksamheten vid offentliga arbets-
under fjärde kvar-

(Efter »Reichs-

1 De i tabellen 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 630 pa omkring 200 skilda platser — hvilka inordnats af kommuner eller organisa-

6 
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Öfversikt 

af verksamheten vid vissa nordiska offentliga arbetsförmed
lingsanstalter under år 1904. (Tab. å s. 84—85.) 

Göteborgs arbetsförmedlingsanstalt. Under de båda hela år, anstal
ten, hittills varit i verksamhet, har densamma beredt anställning åt 
följande antal personer, nämligen 

Är 1904 har således att på både manliga och kvinnliga afdel-
ningen uppvisa en bestämd ökning vid jämförelse med föregående 
år. Mest märkbar är tillväxten med afseende å förmedlingen af 
kvinnligt arbete för personlig tjänst samt inom hotell-, kafé- och 
restaurantfacket, hvaremot inom det egentliga yrkesarbetet frekven
sen föga tilltagit. Liknande är förhållandet på den manliga afdel-
ningen, där egentligen endast landttransportarbetet och jordbruket 
i afsevärd grad företett lifligare efterfrågan å arbetskraft. 

Hälsingborgs stads arbetskontor. Denna anstalt har under de båda 
sistförflutna åren att uppvisa följande antal tillsatta platser: 

Under de båda första kvartalen af år 1903 var förmedlings
verksamheten exceptionellt stor å den manliga afdelningen i anled
ning af den liflighet inom särskildt byggnadsverksamheten, men 
äfven öfriga yrkesgrenar, som framkallades af den under samma års 
sommar i staden hållna utställningen. Siffrorna för motsvarande 
tid år 1904 blefvo i jämförelse härmed tämligen ringa. Icke desto 
mindre visa slutresultaten för de resp. åren icke så stor underlägsen
het för år 1904, enär dess båda senare kvartal afgjordt beteckna en 
utveckling utöfver förhållandena under samma kvartal 1903. Under 
båda åren anlitades anstalten synnerligen flitigt för anskaffande af 
arbetskrafter åt jordbruket. 
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E n mycket betydande ökning inträdde under år 1904 med af-
seende å förmedlingen för kvinnor, detta såväl beträffande anställ
ning inom egentligt yrkesarbete som i personlig tjänst och inom 
restaurantfacket. 

Norska offentliga arbetsförmedlingsanstalter. Antalet t i l lsat ta platser 
vid de norska offentliga arbetsförmedlingsanstalterna under år 1904 
utgjorde 

Dessa siffror utvisa för anstalterna i Kristiania och Bergen en 
ökning i förhållande t i l l resultaten under föregående år, men där
emot för anstalterna i Trondhjem och Stavanger en afgjord minsk
ning. P å de sistnämnda platserna synes förmedlingsverksamheten 
ännu ej hafva öfverhufvud ti l lvunnit sig någon lifligare anslutning, 
särskildt hvad beträffar det kvinnliga arbetet. I detta sistnämnda 
hänseende erbjuda äfven anstalterna i Kristiania och Bergen stora 
olikheter, enär den förstnämnda under året förmedlat anställning 
för nästan dubbelt så många kvinnor som män, under det a t t vid 
Bergenkontoret förhållandet var alldeles omvändt. 

Det t ryckta läge å arbetsmarknaden, som kommer t i l l synes i 
förmedlingssiffrorna för de norska förmedlingsanstalterna i allmän
het, framträder särskildt vid en granskning af årets resultat för 
Kristiania Arbeidskontor. På den manliga afdelningen nedgick näm
ligen antalet förmedlade platser från 4,078 år 1903 till 3,899 år 1904, 
hvilken minskning tämligen jämnt fördelar sig å de skilda slagen 
af yrkesarbete, medan siffran för grofarbetare förblef i det närmaste 
oförändrad för båda åren. På den kvinnliga afdelningen förete lika
ledes de flesta yrken någon nedgång i fråga om antalet t i l lsatta 
platser, men då samtidigt en högst betydande höjning ägde rum för 
kvinnligt tjänstefolk, blir slutresultatet här en ökning från 5,771 
t i l l 6,546 t i l lsatta platser. 

Kjöbenhavns kommunale Arbejdsanvisningskontor. De båda senaste 
verksamhetsårens hufvudresultat framgå af nedanstående uppgifter 
om antalet förmedlade platser, nämligen 
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Öfversikt af verksamheten vid Göteborgs, Hälsingborgs, Kristiania 
och Köpenhamns förmedlingsanstalter under år 1904. 

(Preliminära siffror.) 
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Öfversikt af verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
i Norge under år 1904. 

(Preliminära siffror.) 
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Den hittills starka utvecklingen af Köpenhamnsanstaltens verk
samhet upphörde under år 1904. Visserligen är detta års slutsiffra 
något högre än de föregående årens, men detta förhållande beror 
uteslutande på en ökning af omkring 1,800 t i l lsat ta platser för kvin
nor inom hotell-, kafé- och restaurantfacket samt i personlig tjänst. 
Däremot inträdde återgång med afseende å förmedlingen för alla 
slag af manligt arbete, så at t på den manliga afdelningen antalet 
t i l l sa t ta platser med ej mindre än 1,600 understeg 1903 års resultat. 
Starkast framträdde denna minskning inom metall-, maskin- och 
skeppsbyggnadsindustrien, i fråga om jordbruket samt inom bekläd
nads- och näringsämnesindustrierna. 

Hälsingfors kommunala arbetsförmedlingsbyrå. Beträffande anstaltens 
verksamhet under åren 1903 och 1904 haf va nedanstående uppgifter 1 

benäget ställts t i l l afdelningens för arbetsstatistik förfogande. 

Af ofvanstående siffror a t t döma har anstalten under de båda 
år, den vari t i verksamhet, undergått en synnerligen liflig utveck
ling och ernåt t stor betydelse för staden. Men äfven för till
godoseendet af andra orters behof af arbetskraft har den redan 
blifvit använd, i det a t t utom staden anställning bereddes åt 190 
personer under år 1903 samt 365 personer under år 1904. Så
som vanligt är under den första tiden af en anstalts verksamhet, har 
förmedlingen för kvinnor icke ännu vunnit samma omfattning som 
för männen, men å båda afdelningarna äro resultaten under år 1904 
i alla afseenden bät t re än för det föregående året. 

1 De här lämnade uppgifterna för år 1903 afviku i vissa fall betydligt frän de 
motsvarande, som meddelades i >Meddel.> 1904, s. 59, beroende på förändradt beräk-
ningssätt. Så t. ex. hade i de förra nppgifterna hvarje arbetssökande person räknats 
endast en gång, äfven om han upprepade gånger anvisats arbete och då för hvarje gång 
upptagits bland dem, som erhållit anställning. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1904. 

Fjärde kvartalet. 
Af de i näst föregående öfversikt upptagna, under tredje kvar

talet år 1904 påbörjade 44 arbetsinställelserna kvarstodo vid fjärde 
kvartalets ingång 14 såsom, åtminstone principiellt, olösta, näm
ligen n:r 119, inom landtarbetarefacket i Skåne, n:r 121, inom 
järn- och metallarbetarefacket i Hälsingborg, n:r 122, inom sten-
huggeriarbetarefacket i Västervik, n:r 124, inom måleriarbetare
facket i Hälsingborg, n:r 125, inom grufarbetarefacket vid Nyberget, 
n:r 136, inom stenhuggeriarbetarefacket i Gräddeglo, n:r 144, inom 
bleck- och plåtslageriarbetarefacket i Stockholm, n:r 146, inom 
byggnadssnickarefacket i Stockholm, n:r 147, inom sågverksarbetare
facket i Sörvik, n:r 150, inom byggnadsträarbetarefacket i Väster
vik, n:r 151, inom grufarbetarefacket i Kafvelstorp, n:r 158 och 
161, inom träarbetarefacket i Linköping samt n:r 160, inom grof-
arbetarefacket i Halmstad. När n:r 121, 144, 158, 160 och 161 af-
slutades, finnes redan i ofvanberörda öfversikt angifvet. Enl igt de 
underrättelser, som hittil ls ingått, har af de öfriga ingen nåt t sin 
definitiva lösning. 

Den under n:r 70 bland andra kvartalets arbetsinställelser upp
tagna omfattande konflikten inom stenhuggeriarbetarefacket i Bo
huslän har under det gångna fjärde kvartalet afslutats, i det a t t 
arbetet återupptogs den 5 december, sedan parterna ömsesidigt gjort 
eftergifter å sina ursprungliga fordringar. Antalet genom konflik
ten förlorade arbetsdagar kan för de organiserade af konflikten direkt 
berörda arbetarne approximativt beräknas till c:a 145,000. Den i 
näst föregående öfversikt såsom afslutad betecknade konflikten i 
Glumslöf (n:r 40), berörande skutskeppare därstädes, synes enligt de 
underrättelser, som senare ingått, vara endast partiellt afslutad. 

Af under 1904 års fjärde kvartal påbörjade arbetsinställelser 
redovisas här nedan 35, rörande hvilka uppgifter föreligga från 
vare sig bägge parterna, endera af dem eller från K. Komniers-
kollegii ombud. Dessa konflikter, af hvilka 18 börjat i oktober, 9 
i november och 8 i december, hafva, enligt nu tillgängliga uppgif
ter, direkt berört inalles 69 arbetsgifvare och c:a 1,800 arbetare; 
antalet genom de afslutade konflikterna — hvilkas varaktighet är 
känd — förlorade arbetsdagar kan beräknas uppgå till i rundt tal 
15,600, däraf omkring 1,700 för af konflikterna indirekt berörda 

(Forts, å sid. 93). 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Fjärde 

(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. 
kvartalet. 

från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Fjärde 

(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 ombud. 
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arbetare. (Under fjärde kvartalet förlidet år påbörjades 20 arbets
inställelser — 9 i oktober, 9 i november och 2 i december månad — 
hvilka direkt berörde 21 arbetsgifvare och c:a C00 arbetare.) 

Varaktigheten af de i efterföljande öfversikt upptagna 28 kon
flikterna, hvilka påbörjats under fjärde kvartalet och såväl faktiskt 
som principiellt afslutats, är känd för 23. Den 'närmare fördel
ningen ter sig sålunda: 

Arbetsinställelser med en varaktighet af: 
högst 7 dagar 12 

8 - 1 5 > 4 
23—30 . 3 

31—61 dagar 3 
62—91 > 1 
okänd •varaktighet 5 

I åtskilliga af de återstående ännu olösta 7 konflikterna, af 
hvilka 2 pågått i öfver 60, 3 i öfver 90 och 2 i öfver 120 dagar, 
hafva de invecklade arbetarne helt eller delvis ersatts med annan 
arbetskraft. ^ 

Till sin karaktär äro 30 strejker, 1 lockout och 4 af blandad, 
obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

Det fack, som under kvartalet berörts af de flesta konflikterna, 
12, är grofarbetarefacket; i dessa hafva 12 arbetsgifvare och c:a 1,300 
arbetare varit direkt invecklade. På transportarbetarefacket komma 4 
konflikter, af hvilka direkt berörts 4 arbetsgifvare och c:a 60 arbetare. 

Samtliga under fjärde kvartalet påbörjade arbetsinställelser 
hafva haft lokal karaktär. De flesta hafva varit af jämförelsevis 
underordnad betydelse. De fördela sig på följande sätt inom de 
olika delarna af landet: 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är, som nämdt, kändt i 
samtliga fall och uppgår till 69. Hela antalet. direkt berörda arbe
tare utgör c:a 1,800, och af dessa kommer det högsta antalet, 
eller c:a 1,300 (c:a 72%), på grofarbetarefacket, det näst högsta, eller 
90 (5-1 %), på sägverksarbetarefacket. 

Antalet strejkande är kändt i samtliga fall och utgör samman-
lagdt c:a 1,500; i lockouten voro 50 och i de 4 arbetsinställel
serna af blandad, obestämbar eller ej uppgifven karaktär 241 arbe
tare direkt invecklade. 

Som redan angifvits, har totalsumman af under kvartalet för
lorade arbetsdagar approximativt beräknats till omkring 15,600 (hvar-

1 Angående de olika landsdelarnas omfattning se >Meddel.» 1903, sid. 72, noten. 
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af omkring 1,700 för af konflikterna indirekt berörda arbetare). 
Främst s tår grofarbetarefacket med omkring 11,400 förlorade arbets
dagar. 

I 21 fall hafva arbetsgifvarne icke vari t organiserade, i 9 fall 
hafva de t i l lhört organisation inom sitt fack, och i 5 fall saknas 
uppgifter ut i ifrågavarande hänseende. 

Arbetarne hafva i 19 fall samtliga tillhört facklig organisation, 
i 8 fall delvis och i 5 fall alla vari t oorganiserade. I 3 fall saknas 
uppgift i detta hänseende. 

Konflikternas hufvudorsalcer kunna fördelas i följande grupper: 

fråga om löneförhöjning . . . . i 15 fall 
andra lönefrågor i 6 » 

personliga förhållanden . . . . i 2 fall 

andra orsaker i 12 » 

I 6 fall har arbetarnes hufvudfordran uppgifvits vara kombi
nerad med andra yrkanden. 

Beträffande resultatet må anföras, a t t af de 35 konflikterna 9 
afgjorts genom kompromiss, af hvilka 3 kunna anses hafva utfallit 
i hufvudsak enligt arbetarnes fordringar, 1 enligt arbetsgifvarens 
och 5 lösts efter ungefär lika stora eftergifter å ömse sidor. Af 
öfriga 26 konflikter hafva 9 ledt t i l l arbetets återupptagande på 
de af arbetsgifvaren uppställda villkoren, i 6 fall hufvudsakligen 
med nya arbetare och i 3 fall med den förutvarande arbetsstyrkan. 
9 konflikter hafva bilagts i enlighet med arbetarnes fordringar. 
Såsom redan nämnts, äro 7 ännu icke afslutade, och rörande 1 före
l igga med hänsyn t i l l resultatet stridiga uppgifter. 

Vid en sammanställning af de föreliggande konflikternas orsaker 
och resultat visar det sig bland annat, a t t af de 21 konflikter, som 
föranledts af lönefrågor, 5 bilagts i enlighet med arbetsgifvarens 
fordringar, 6 i enlighet med arbetarnes och 7 efter ömsesidiga 
eftergifter. 3 äro ännu icke afslutade. 

För öfrigt kan anmärkas, a t t enligt de föreliggande uppgif
terna, hvilka i 15 fall äro ofullständiga eller hvarandra motsägande 
i denna punkt, 14 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar 
parterna emellan, under det a t t i 6 fall några dylika icke ägde 
rum. 

Aftals- och kontraktsbrott medgifves, äfven af vederbörande 
part, hafva genom arbetsinställelse förekommit i 1 fall. I 6 fall 
framkastar den ena parten beskyllning i detta hänseende mot den 
andra. I 20 fall uppgifves samstämmigt intet aftals- eller kontrakts
brott hafva förekommit, och rörande 8 arbetsinställelser äro upp
gifterna i denna punkt mer eller mindre bristfälliga. 

I 21 af de 35 här omnämnda arbetsinställelserna ersattes icke 
de genom konflikten arbetslösa arbetarne med ny arbetskraft, i 7 
fall antogs en del nya arbetare, och i 7 fall fylldes ledigheterna 
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fullständigt. Efter konfliktens slut återgingo alla de förutvarande 
arbetarne i arbetet i 16 fall, en del i 8 fall; i 4 fall återvände inga. 

Vidkommande här redovisade 35 konflikter hafva svar ingåt t 
från bägge parterna i 27 fall, endast från arbetsgifvare i 6 fall 
och endast från arbetare i 1 fall. Rörande 1 konflikt föreligga 
uppgifter endast från K. Kommerskollegii ombud. 

Hela året. 

Anta le t af de under år 1904 inträffade arbetsinställelser, rörande 
hvilka uppgifter ingåt t t i l l K. Kommerskollegii afdelning för arbets-
statistik, utgör 196, af hvilka 153 var i t strejker, 11 lockouter och 
32 arbetsinställelser af blandad, obestämbar eller icke uppgifven 
karaktär . Antalet af konflikterna direkt berörda arbetsgifvare har 
uppgifvits till 556 och högsta antalet direkt berörda arbetare t i l l 
c:a 10,500. De flesta konflikterna, eller 136 (69-4 ^), hafva förorsa
kats af lönefrågor. 

Förutom ofvanberörda under år 1904 inträffade 196 arbets
inställelser hafva t i l l afdelningens kännedom kommit åtskilliga 
konflikter (de flesta blockader), tydligen af riDga omfattning, 
hvilka i de flesta fall berört t räarbetare- och mureriarbetarefaeken 
i hufvudstaden. Då det af de kortfattade notiserna icke fram
gåt t , huruvida konflikterna ledt t i l l arbetsinställelse eller endast 
föranledt resp. arbetsplatsers förklarande i blockad för arbets
kraf t tillsvidare, samt infordrade uppgifter från parterna, trots 
upprepade påminnelser, icke t i l l afdelningen ingått, hafva dessa 
konflikter icke kunnat medtagas i öfversikterna. I sammanhang 
med den komplettering af de inkomna uppgifterna, som kommer a t t 
företagas i och för den blifvande årsredogörelsen för under år 1904 
inträffade arbetsinställelser, hvilken inom kort kommer a t t publice
ras tillsammans med en liknande redogörelse för år 1903, torde det 
blifva afdelningen möjligt a t t vinna mera tillfredsställande upplys
ningar i omförmälda hänseende. 
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Arbetslagstiftning i utlandet.1 

År 1899. 

Norge. 
Kungörelse den 17 augusti 1899 angående arbetet i fabriker 

för tillverkning af fosfortändstickor. (Kongelig Resolution af 17:de August). 
(Lovtidende 1899, n:r 32.) 

Lag den 23 december 1899 angående ändring i vissa delar af 
lagen om olycksfallsförsäkring för arbetare den 23 juli 1894. (Lov 
om Forandringer i Lov om Ulykkesforsikring for Arbeidere i Fabriker m. v. af 
23 Juli 1894). 

(Lovtidende 1899, n:t 50.) 

Kungörelse den 30 december 1899 angående premietariffer och 
uppdelning i riskklasser vid arbetares försäkring mot olycksfall. 
(Kongelig Resolution af 30 December 1899). 

(Lovtidende 1900, n:r 3.) 

Tyskland. 
Kungörelse den 28 januari 1899 angående inrättande och drift 

af tagelspinnerier, hår- och borstberedningsanstalter, borstbinderier 
o. d. (Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung und den Betrieb der Ross-
haarspinnereien, Haar- und Borstenzurichtereien sowie der Biirsten- und Pinsel-
machereien, vom 38 Januar 1899). 

(Reichsgcsetzblatt, 1899, n:r 2.) 

Kungörelse den 25 april 1899 angående inrättande och drift af 
anläggningar för målning af Thomasslagg etc. (Bekanntmachung, be
treffend die Einrichtung und den Betrieb gewerblicher Anlagen, in denen Thomas-
schlacke gemahlen öder Thomasschlackenmehl gelagert wird, vom 25 april 1899). 

(Reichsgesetzblatt, 1899, a. 267). 

Kungörelse den 26 april 1899 angående arbetet i kvarnar. 
(Bekanntmachung, betreffend den Betrieb ron Getreidemiihlen). 

(Reichsgesetzblatt, 1899, n.-r 18.) 

Kungörelse den 26 april 1899 angående vissa undantag från 
förbudet mot söndagsarbete inom industriellt yrke. (Bekanntmachung 
betreffend Ausnahmen von dem Verbote der Sonntagsarbeit im Geiverbebetriebe). 

(Reichsgesetzblatt, 1899, n:r 18.) 

1 Forts, från >Meddel.> 1904, s. 450 ff. 
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Lag den 13 juli 1899 angående invaliditetsförsäkring. (Invaliden-
vcrsicherungsgesetz, vom 13 juli 1899). 

(ReichsgesetzMatt, 1899, s. 393 o. S.) 

Kungörelse den 15 jul i 1899 angående vissa undantag från för
budet mot söndagsarbete inom industriellt yrke. (Bekanntmachung, 
betreffend Ansnahmen] von dem Verbote der Sonntagsarbeit im Gewerbebetriebe, 
vom 13 Juli 1899). 

(ReichsgesetzMatt, 1899, n:r 31.) 

Kungörelser den 24 och 27 december 1899 angående befrielse 
från försäkringsskyldighet i enlighet med lagen om invaliditets
försäkring. 

(ReichsgesetzMatt, 1899, n:r 52.) 

England. 

Förordning den 19 januari 1899 angående tillämpning af be
stämmelserna rörande fabriker och verkstäder å vissa slags arbets
lokaler. (Factory and workshop. Period of employment. Warehouses in fac-
tories or workshops where edge tools are made. — Order of the secretary of State, 
dated January 19, 1899, allowing separate branches or departements of work to 
be treated as separate factories or workshops). 

(Statutory rules and orders, 1899, n:r 9.) 

Förordning den 27 mars 1899 angående skyldighet a t t göra 
anmälan rörande inom fabriker och verkstäder förekommande fall 
af kvicksilfverförgiftning. (Factory and workshop. Notification of diseases 
(Mercuridl poisoning). — Order of the secretary of State, dated March 27, 1899, 
applying the provisions of section 29 of the factory and workshop act, 1895, to 
cases of mercurial poisoning in factories and workshops). 

(Statutory rules and orders, 1899, n:r 175.) 

Förordning den 28 juni 1899 angående utsträckning af undan
tagsbestämmelserna från stadgandena om kvinnors användande i arbete. 
(Två ' t immars öfvertidsarbete under kortare tidsperioder för arbete 
med sköljning af buteljer för konservering af frukt). (Factory and 
ivorkshop. Special exceptions. Overtime. Additional two hours. — Order of secre
tary of State, dated June 28, 1899, extending special exception as to employment 
of women. Overtime. Additional 2 hours: washing bottles, etc). 

(Statutory rules and orders, 1899, n:r 488.) 

Förordning den 20 jul i 1899 innehållande vissa föreskrifter 
med afseende å kvinnors och minderårigas användande uti spinne
rier för artificiellt silke. (Factory and workshop. Special exceptions. Dif-
ferent meal hours. (Spinning of artificial silk). — Order of secretary of State, dated 
July 20, 1899, extending the special exceptions in section 52 of the factory and 
workshop act, 1878, to factories in which the spinning of artificial silk is car-
ried on). 

(Statutory rules and orders, 1899, n:r 550.) 
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Lag den 9 augusti 1899 angående anordnande af sittplatser i 
butikslokaler å t den kvinnliga personalen. (An act to provide for 
seats béing supplied for the use of shop assistants). (Chapter 21.) 

Förordning den 1 september 1899 angående den rättsliga pro
ceduren i fråga om godtgörelse för menliga föjder af olycksfall i 
a r b e t e . (Master and servant. Workmerts compensation act, 1897. The work-
men's compensation rules 1899. Dated September 1, 1899). 

(Statutory rules and orders, 1899, G68/L. 34.) 

Förordning den 6 september 1899 angående vissa föreskrifter 
med afseende å kvinnors och minderårigas användande uti textil
fabriker för behandling af lin, hampa och jute. (Factory and work-
sliop. Different meal hours (Flax, jute and hemp factories). — Order of secretary 
•of State, dated September 6, 1899, extending the special exceptions in section 52 
of the factory and workshop act, 1878, to textile factories in which the material 
nsed is flax, jute or hemp). 

(Statutory rules and orders, 1899, n:r 674.) 

Förordning den 28 november 1899 med tillkännagifvande, a t t 
vissa slags arbeten med ull, gethår och kamelhår äro at t betrakta 
som f a r l i g a och ohä lsosamma. (Factory and workshop. Dnngerous trades: 
sorting, tvilleying, washing, combing and carding tcool, goat-hair and camel-hair. — 
Certificate of the secretary of State, dated November 38, 1899, under the fac
tory and workshop act, 1891, that certain processes are dangerous or injurious 
to health). 

(Statutory rules and orders, 1899, n:r 841.) 

Särskilda föreskrifter rörande vissa slags arbeten, utfärdade i 
kraft af lagen ang. fabriker och handtverkerier. (Factory and work
shop act 1878 to 1895. Special rules). Dekorering af fajans- och porslins
varor. (Making transfers for earthenware and China. January 1899). 
Fabrikation eller behandling af blyhvitt . (White lead factories. lst 
June 1899). Behandling af vissa slags hudar och skinn. (Dry and dry-
salted foreign hides and skins and dry and drysalted East Indian hides and 
skins. August 1899). 

Englands kolonier. 

Väst-Australien. 

Lag den 9 oktober 1899 angående förbud mot betalning af löner 
in natura eller annorledes än i penningar. (An act to prohibit the 
payment of wages in goods or otherwise than in money, n:r XV). »Truck act 
1899». 

7 
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Lag den 16 december 1899 angående inskränkning af söndags
arbete i grufvor. (An act to prevent the unnecessary employment of labour 
in mines on sundays). (N:r 35). 

Lag den 16 december 1899 angående anordnande af sitt
platser i butikslokaler åt den kvinnliga personalen. (An act to pro
vide for seats being supplied for the iise of shop assistants). (N:r 52.) 

Nya Syd-Wales. 

Lag den 22 april 1899 innefattande vissa bestämmelser angående 
arbetstvisters förebyggande och biläggande. [An act to make provision 
for the prevention and settlement of trade disputes). (1899. n:r 3.) 

Lag den 22 december 1899 angående stängningstiden för och 
arbetstiden i butiker. (An act for the early closing of shops and to regu-
late the hours of employment in shops). > The early closing act>. 

Nya Zeeland. 

Lag den 19 oktober 1899 angående arbetslöners kontanta ut
betalande med deras fulla belopp. (An act to bettet- secure to loorkers 
the payment in full oj their wages, n.r 12). »27ie wages protection acU. 

L a g den 21 oktober 1899 innefattande förbud mot minderårigas 
användande i fabriker och handtverk utan betalning. (An act to pre
vent boys or girls being employed in factories or worJcrooms without payment). 

(1899, n:r 11.) 

Frankrike. 

Förordning den 25 februari 1899 med närmare bestämmelser i 
anledning af § 26 i lagen den 9 april 1898, angående ersättningsskyl
dighet vid olycksfall i arbete samt beträffande den nationella pen
sionskassans verksamhetsområde. (Décret en date du 23 février 1899, 
rendu en exécution de Varticle 26 de la loi du 9 avril 1898 sur les responsabilités 
des accidents du travail et organisant le fonetiormement du service confié a la 
Caisse nationale des retraites). 

(Jonrnal offlciel dn 1™ mars 1899.) 

Förordning den 28 februari 1899 med närmare bestämmelser i 
anledning af § 27 i lagen den 9 april 1898, angående ersättnings
skyldighet vid olycksfall i arbete samt rörande statens kontroll 
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öfver f ö r s äk r ingsbo l agen och. g a r a n t i f ö r e n i n g a r n a . (Décret en date du 
28 février 1899, rendu en exécution de Varticle 27 de la loi du 9 avril 1898 sur 
la responsabilité des accidents du travail et réglant le contröle de VÉtat sur les 
Compagnies d'assurances, la constitution de leur réserve et le fonctionnement des 
syndicats de garantie). 

(Journal officiel du ler m a r s 1899.) 

F ö r o r d n i n g den 28 februar i 1899 med n ä r m a r e bes tämmelse r i 
a n l e d n i n g af § 28 i l a g e n den 9 a p r i l 1898, a n g å e n d e e r s ä t t n i n g s 
s k y l d i g h e t v i d o lycksfa l l i a rbe te s a m t i n n e h å l l a n d e föreskr i f te r 
bet räffande de g a r a n t i e r , a rbe t sg i fva re ba fva a t t s t ä l l a i h ände l s e 
af v e r k s a m h e t e n s u p p h ö r a n d e . (Décret en date du 28 février 1899, rendu 
en exécution de Varticle 28 de la loi du 9 avril 1898 sur les responsahilités des 
accidents du travail et réglant les garanties ä fournir par les chefs d'entreprise 
en cas de cessation dHndustrie). 

(Journal officiel du l e r mars 1899.) 

F ö r o r d n i n g den 20 a p r i l 1899 i n n e f a t t a n d e v i s sa f ö r ä n d r i n g a r 
u t i de t a b e l l e r ( A och C), som ä r o fogade v id fö ro rdn ingen den 13 
maj 1893 a n g . b a r n s och k v i n n o r s a n s t ä l l n i n g i f a r l ig t e l le r ohälso
s a m t a rbe te . {Décret du 20 avril 1899, moåifiant la nomenclature des tableaux 
A et C annexés au décret du 13 mai 1893, relatif a 1'emploi des enfants, des 
Jilles mineures et des femmes aux travaux dangereux ou insalubres). 

(Journal officiel du 28 avril 1899.) 

F ö r o r d n i n g den 2 ma j 1899 angående i n r ä t t a n d e t inom Hande l s -
m i n i s t e r i e t af en r å d g i f v a n d e k o m m i t t é i och för t i l l ä m p n i n g e n af 
§ 5 i l a g e n den 9 a p r i l 1898 rö r ande e r s ä t t n i n g s s k y l d i g h e t v id 
o lycksfa l l i a rbe t e . (Décret du 2 mai 1899 instituant au Ministére du Com-
merce une Commission consultative en me de Vapplication de Varticle 5 de la loi 
du 9 avril 1898 sur la responsabilité des accidents du travail). 

(Journal officiel du 3 mai 1899.) 

L a g den 24 maj 1899 i n n e f a t t a n d e föreskr i f ter a n g å e n d e u t v i d 
g a n d e af den na t ione l l a o lycks fa l l s fö r säk r ingskassans ve rksamhe t s 
om råde i a n l e d n i n g af l agen den 9 ap r i l 1898 rö r ande e r s ä t t n i n g 
v id o lycks fa l l i a rbe te . (Loi du 24 mai 1899 étendant, en vne de Vappli
cation de la loi du 9 avril 1898, les operations de la Caisse nationale d'assuran-
ces en cas d'accidents). 

(Journal officiel du 25 inai 1899.) 

F ö r o r d n i n g den 26 maj 1899 inne fa t t ande fas ts tä l le lse å de en
l i g t l agen den 24 maj 1899 af den na t ione l l a o lycksfa l l s försäkr ings
k a s s a n u p p r ä t t a d e tar i f fer . (Décret du 26 mai 1899 approiwant les tarifs 
établis par la Caisse nationale en cas d^ccidents, conformément å la loi du 24 
mai 1899). 

(Journal officiel du 27 mai 1899.) 
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L a g den 29 j u n i 1899 a n g å e n d e u p p h ä f v a n d e af de f ö r s ä k r i n g s -
pol icer , som u n d e r t e c k n a t s af i n n e h a f v a r e af s å d a n a a r b e t s f ö r e t a g , 
h v i l k a afses i l a g e n den 9 a p r i l 1898 beträffande o lycksfa l l i a rbe te . 
(Loi du 29 juin 1899 relative a la résiliation des polices d'assurances souscrites 
par les chefs d'entreprises soumis a 1'application de la loi du 9 avril 1898 sur 
les accidents). 

(Journal offlciel du 30 juin 1899.) 

L a g den 30 j u n i 1899 a n g å e n d e e r s ä t t n i n g v id i j o r d b r u k s 
a r b e t e in t rä f fande o lycksfa l l , som fö ro r sakas a f mask ine r , h v i l k a 
icke d r i fvas med le fvande k ra f t . (Loi du 30 juin 1899 concemant les ac
cidents causés dans les exploitations agricoles par Vemploi de machines mues par 
des moteurs inanimés). 

(Journal offlciel du ler juillet 1899.) 

F ö r o r d n i n g den 30 j u n i 1899 a n g å e n d e f o r m u l ä r för s å d a n an
m ä l a n , som omförmäles i §§ 11 och 12 af l a g e n den 9 a p r i l 1898, 
r ö r a n d e e r s ä t t n i n g för s k a d a t i l l följd af o lycksfa l l i a rbe te . (Décret 
du 30 juin 1899, relatif a Vexécution des artides 11 et 12 de la loi du 9 avril 
1898 concemant les responsabilités des accidents dont les ouvriers, sont victimes 
dans leur travail). 

(Journal offlciel du ler juillet 1899.) 

F ö r o r d n i n g den 1 j u l i 1899 m e d t i l l ä g g t i l l fö r t eckn ingen å de 
i ndus t r i e r , h v i l k a ä g a å t n j u t a de i l a g e n den 2 november 1892 med-
g i fna u n d a n t a g s f ö r m å n e r med afseende å s t a d g a n d e n a om vecko
l e d i g h e t och a r b e t s t i d e n s l ä n g d . (Décret du Ur juillet 1899, complétant 
la nomenclature des industries admises ä bénéftcier des tolérances prévues par la 
loi du 2 novembre 1892, en ce qui concerne le repos hebdomadaire et la durée du 
travail). 

(Jonrnal offlciel du 6 juillet 1899.) 

F ö r o r d n i n g den 10 a u g u s t i 1899 a n g å e n d e v i s sa a r b e t s v i l l k o r 
v i d a f t a l r ö r a n d e a r b e t e n e l le r l eve ranse r för s t a t e n s r ä k n i n g . 
(Décret du 10 aout 1899 sur les conditions du travail dans les marchés passés au 
nom de VÉtat). 

(Journal offlciel du 11 aout 1899.) 

F ö r o r d n i n g den 10 a u g u s t i 1899 a n g å e n d e vissa ' a r b e t s v i l l k o r 
v i d a f ta l r ö r a n d e a r b e t e n e l ler l e v e r a n s e r för d e p a r t e m e n t e n s ( = . 
l ä n s s t y r e l s e r n a s ) r ä k n i n g . (Décret du 10 aout 1899 sur les conditions du 
travail dans les marchés passés au nom des departements). 

(Journal offlciel du 11 aout 1899.) 

F ö r o r d n i n g den 10 a u g u s t i 1899 a n g å e n d e v i s sa a r b e t s v i l l k o r 
v i d af ta l r ö r a n d e a r b e t e n e l le r l eve ranse r för k o m m u n e r s e l le r 
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offent l iga v ä l g ö r e n h e t s a n s t a l t e r s r ä k n i n g . (Décret du 10 aout 1899 sur 
les conditions de travail dans les marchés passés au nom des communes et des 
établissements publics de bienfaisance). 

(Journal officiel du 11 aout 1899.) 

F ö r o r d n i n g den 18 a u g u s t i 1899 angående f o r m u l ä r t i l l s å d a n 
anmä lan , som omförmäles i § 11 af l agen den 9 a p r i l 1898 rö r ande 
e r s ä t t n i n g för s k a d a t i l l följd af o lycksfa l l i a rbe te . (Décret du 18 
aout 1899 relatif å Vapplication de 1'artich 11 de la loi du 9 avril 1898 sur les 
responsabilités des accidents du travail). 

(Journal officiel du 22 aout 1899.) 

F ö r o r d n i n g den 1 sep tember 1899 a n g å e n d e omorgan i sa t ion af 
de t H ö g r e a r b e t s r å d e t . (Décret du P<- septembre 1899, portant réorganisation 
du Conseil supérieur du travail). 

(Journal officiel du 2 septembre 1899.) 

F ö r o r d n i n g den 10 december 1899 angående ä n d r i n g a r i bes täm
melse rna af den 17 maj 1851 och 3 a p r i l 1889 a n g å e n d e u n d a n t a g 
f rån l a g e n den 9 sep tember 1848 rö rande v u x n a personers användan
de i a rbe te . (Décret du 10 décembre 1899 portant modification des décrets 
des 17 mai 1851 et 3 avril 1889 apportant des exceptions ä la loi du 9 septembre 
1848 sur le travail des adultes). 

(Journal officiel du 22 décembre 1899.) 

B e l g i e n . 

F ö r o r d n i n g den 16 j a n u a r i 1899 i nne fa t t ande v issa föreskr i f te r 
r ö r an d e ö fve rvakande t af s t enb ro t t ofvan jo rd . (Arrété royal du is 
janvier 1899 concernant la police et la surveillance des carriéres ä ciel ouvert). 

(iloniteur beige du 5:0 janvier 1899.) 

F ö r o r d n i n g den 21 j a n u a r i 1899 angående fö r söksano rdn inga r 
med afseende å be lysn ingen i v i ssa s l ags g rufvor . (Arreté royal du 21 
janvier 1899 concernant les essais de dispositifs d'appareils d'éclairage å flamme 
dans les mints å grisou). 

(Moniteur beige du 5 février 1899.) 

F ö r o r d n i n g den 21 j a n u a r i 1899 angående a n v ä n d a n d e t af gas 
moto re r i v i s sa s l ags g ru fvor . (Arreté royal du 21 janvier 1899 concer
nant Vemploi de moteurs a inflammation intérienre de mélanges gazeux dans les 
mines å grisou). 

(Moniteur beige du 5 février 1899.) 
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Förordning den 20 februari 1899 med vissa förändringar i för
ordningen den 22 oktober 1895 angående yrkesinspektionens omorga
nisation samt angående arbetsställen, som äro a t t anse som farliga, 
osunda eller olämpliga. {Arrété royal du 20 février 1899 portant modifica-
tion å 1'arrété royal du 22 octobre 1895 réorganisant Vinspection du travail et des 
établissements dangereux, insalubres ou incommodes). 

(Moniteur beige du 5 mars 1899.) 

Förordning den 31 maj 1899 angående ti l lämpning å arbets
företag, som sysselsätta minst fem arbetare, af lagen den 15 juni 
1896 rörande verkstadsreglementen. (Arrété royal du 31 mai 1899 por
tant application de la loi sur les reglemente d'atelier aux entreprises qui em-
ploient cinq ouvriers au moins). 

(Moniteur beige du 10 juin 1899.) 

Lag den 2 juli 1899 angående skyddsåtgärder för arbetare, som 
sysselsättas ut i industri- och handelsföretag. (Loi du 2 juillet 1899, 
concernant la sécnrité et la santé des ouvriers occupés dans les entreprises indu
strielies et commerciales). 

(Moniteur beige du 12 juillet 1899.) 

Förordning den 28 oktober 1899 innefattande vissa skyddsföre
skrifter för vid fönsterglasbruk anställda arbetare. (Arrété royal du 
28 octobre 1899 assurant la protection des ouvriers employés aux abords des 
fosses de longeage dans les verreries å vitres). 

(Moniteur beige du 8 novembre 1899.) 

Förordning den 14 november 1899 angående tillämpning å alla 
arbetsföretag under jord af förordningen den 21 januari 1899. 
(Arrété royal du 14 novembre 1899 portant extension å toutes les exploitations 
souterraines de Vinterdiction prescrite par 1'arrété royal du 21 janvier 1899). 

(Moniteur beige du 19 novembre 1899.) 

Särskilda förordningar med uppgift å vissa slag af arbetsställen, 
som äro a t t anse som farliga, osunda eller olämpliga. (Arrétés roy-
aux relatifs au classement d'établissement dangereux, insalubres ou incommodes). 

Schweiz. 

Förordning, utfärdad af förbundsrådet den 10 mars 1899 med 
vissa föreskrifter angående tillämpningen af förbundslagen den 2 
november 1898 rörande försäljning och t i l lverkning af tändstickor. 
(Arrété du Conseil federal du 10 mars 1899 sur la mise en vigueur successive de la 
loi fédérale du 2 novembre 1898, concernant la vente et la fabrication des allu-
mettes). 

(Feuille fédérale suisse du 15 mara 1899.) 
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K u n g ö r e l s e den 30 december 1899 a n g å e n d e t i l l ä m p n i n g e n af 
f ö r b u n d s l a g e n rö rande t i l l v e r k n i n g och försä l jn ing af t ä n d s t i c k o r . 
(Béglement d'exécution en date du SO décembre 18.99, pour la loi fédérale con-
<ernant la fabrication et la vente des allumettes). 

(Recueil officiel. nouvelle serie, XVII, s. 690.) 

Österrike. 

K u n g ö r e l s e den 6 j u n i 1899 med ä n d r i n g af i n s t ruk t ionen för 
den a r b e t s s t a t i s t i s k a b y r å n inom hande l smin i s t e r i e t . (Kundmachung 
des Handelsministeriums vom 6 juni 1899, betreffend die Abänderung des Statuts 
des arbeitsstatistischen Amtes im Handelsministerium). 

(Reiohsgesetzblatt, 1899, n:r 106.) 

F ö r o r d n i n g den 23 a u g u s t i 1899 i nne fa t t ande bes tämmelse r med 
afseende å f ö r s ä k r i n g s p l i k t i g a a rbe t s fö r e t ags i n d e l n i n g i f a r l ighe t s 
k l a s s e r s a m t f a s t s t ä l l ande af de o l ika f a r l i ghe t sk l a s se rna s r i sk -
koefncienter . (Verordnung des Ministeriums des Tnnem vom 23 August 1899, 
mit welcher die in Gemässheit des § 14, 6 Absatz, des Gesetzes vom 28 December 
1887, R. G. Bl. n.r 1 ex. 1888, betreffend die Unfallversicheritng der Arbeiter, 
zum zweitenmale revidirte Eintheilung der Unfallversicherungspflichtigen Betriebe 
in Gefahrenclassen und die Feststellung der Procentsätze der Gefahrenclassen 
kundgemacht wird). 

(Reichsgesetzblatt 1899, s. 791.) 

Ungern. 

L a g den 14 december 1899 i nne fa t t ande v i s sa b e s t ä m m e l s e r med 
afseende å a r b e t a r e a n s t ä l l d a v id h y d r a u l i s k a a rbe ten äfvensom v id 
s p å r v ä g s - och j ä r n v ä g s b y g g n a d e r . (Loi LXI du 14 décembre 1899 concer-
nant les ouvriers et journaliers employés aux travaux hydrauliques et ä la con-
struction des trarmcays et des chemins de fer). 

(Orszagos Torvenytar I9/is 1899.) 

L a g den 15 december 1899 a n g å e n d e u p p r ä t t a n d e t af a rbe t s 
k o n t r a k t m e l l a n v i s sa a rbe t sg i fva re och a r b e t a r e inom j o r d b r u k e t . 
{Loi XLII du 15 décembre 1899 sur les rapports juridiques des entrepreneurs de 
travaux agricoles et de leurs ouvriers). 

(Orszagos Torvenytar •», 13 1899.) 

Italien. 

F ö r o r d n i n g den 5 j a n u a r i 1899 a n g å e n d e ä n d r a d lyde l se af § 9 

i förordningen den 17 sep tember 1886 rö rande b a r n s a n v ä n d a n d e i 
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arbete. (Regio decreto che sostituisce Vart. 9 del regolamento 17 Settemore 1886r 

n:o 4082 (serie 3a) sul lavoro dei fanciulli). 
(Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, 1899, s. 181.) 

Förordning den 18 juni 1899 innefattande vissa föreskrifter t i l l 
förekommande af olycksfall i grufvor och stenbrott. (Regolamento per 
la previzione degli infortuni nelle miniere et nelle cave). 

(Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, 1899, s. 1631.) 

Förordning den 18 juni 1899 innefattande vissa föreskrifter t i l l 
förekommande af olycksfall inom sådana industrier och arbetsföre
tag, som beröras af lagen den 17 mars 1898. (Regolamento generale per 
la previzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, alle quali si applica 
la legge 17 marzo 1898, n:o 80). 

(Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, 1899, s. 16251 

Förordning den 18 juni 1899 innefattande vissa föreskrifter t i l l 
förekommande af olycksfall vid arbetsföretag för t i l lverkning 
af explosiva varor, eller inom hvilka sådana komma till använd
ning. (Regolamento per la previzione degli infortuni nelle imprese e nelle-
industrie ene trallano o applicano materie esplodenti). 

(Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti 1899, s. 1641.) 

Förordning den 18 juni 1899 innefattande närmare bestämmel
ser angående villkoren, för a t t personer bland den tekniska perso
nalen vid olycksfallsförsäkringsbolag eller ömsesidighetsföreningar 
skola kunna erhålla i uppdrag a t t företaga sådana inspektioner, 
hvarom förmäles i § 5 af lagen den 17 mars 1898. (Regno decreto col 
quale si stabilita che le persone facendi parte del perzonale technico delle asso-
ciazioni per la prevenzione degl'infortuni e dei sindicati di assicurazione mutua 
possono esser delegati ad eseguire ispezioni a termini dell' art. 5 della legge 17 
marzo 1898, num. 80). 

(Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno dltalia, 1899, n:o 233.) 

Instruktion för riksanstalten för arbetares ålderdoms- och inva
liditetsförsäkring den 18 juni 1899. (Statuto della Cassa nazionale di pre-
ridenza per la vecchiaia et per la invalidita degli operai). 

(Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno dTtalia, 1899, s. 1943.) 

Tekniska bestämmelser för riksanstalten för arbetares ålder
doms- och invaliditetsförsäkring. (Regolamento technico della Cassa na
zionale di previdenza per la vecchiaia e per la invalidita degli operai). 

(Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, 1899, a. 1979.) 
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Förordning den 24 december 1889 angående införande ai' en ny 
riskklass i den för riksanstalten för försäkring mot olycksfall i ar
bete den 30 oktober 1898 utfärdade tariff F. (Regio decreto che ag-
giungc una classe di rischio distinta con la littera A nella tariffa F stabilita per 
Vassicurazione delle indennita detta Cassa nazionale di assicurazione per gli in-
fortuni degli operai stil lavoro). 

(Raccolta Ufflciale della leggi e dei decreti del Kegno d'Italia, 1899, n:r 488.) 

Ryssland. 

Kungörelse den 7 juni 1899 angående inrättandet af ett högsta 
råd för industri och bergshandtering. (Décret impérial du 7 juin 1899, 
instituant un Conseil supérieur de Vindustrie et des mines). 

Amerikas Förenta Stater. 

De särskilda staternas lagstiftning. 

(Här anföras endast några viktigare lagar af socialt innehåll, som 
tillkommit i de särskilda staterna.) 

Californien. 

Lag' den 20 mars 1899 angående arbetstidens längd (8 timmar 
pr dag) för arbetare, anställda vid offentliga arbeten. (Chap. 114. 
Hours of labor on public toorlis).l 

Colorado. 

Lag angående arbetstidens längd (8 timmar) vid arbete i gruf-
vor och h y t t o r . (Chap 103. Hours of labor. Mines and Smelters). 

Lag den 31 mars 1899 angående arbetslönens utbetalande. (Chap. 
155. Payment of wages. Truck system).2 

I l l inois. 

Lag den 12 april 1899 angående förliknings- och skiljedoms
förfarande för slitande af arbetstvister.3 

1 Liknande lagbestämmelser äro under året träffade i Idaho (lag den ti febr.), 
New-Jersey (lag den 16 mars), Massachusetts (lag 6 maj), Väst-Virginia (lag den 
90 febr.) och Washington (lag den 13 mars). 

2 Liknande lagbestämmelser äro nnder aret träffade i Indiana (lag den 28 febr.) 
och Massachusetts (lagändring den 10 april). 

3 Liknande lagbestämmelser äro under året träffade i Idaho (lag den 18 febr.) och 
Indiana (lag den 19 febr.). 
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Lag den 17 april 1899 angående upprättandet af offentliga ar
betsförmedlingsanstalter etc. (Free public employment offlces and licensing 
etc, of private employment agencies).1 

Lag den 24 april 1899 innefattande förbud mot anlitandet af 
bedrägliga medel vid anskaffandet af arbetare. 

Indiana. 2 

Lag den 2 mars 1899 angående fabriker och handtverk. (Chap. 
142. Factories and workshops. Hours of labor. Employment of women and 
vhildren. Safety of employees. Sanitary regulations. Sioeating system. Inspec-
tion etc.)3 

Kansas. 4 

L a g den 3 januar i 1899 angående upprättandet af en undersök
ningsdomstol för behandling af arbetstvister vid järnvägar etc. 
<Chap. 28. Court of visitation. Control of railroads, strikes etc). 

Massachusetts. 4 

Lag den 25 maj 1899 innefattande förbud mot minderårigas 
användande i visst arbete. (Chap. 413. Employment of children). 

Missouri. 4 

Lag den 29 maj 1899 innefattande bestämmelser angående ar
betstid samt vissa hygieniska föreskrifter med afseende å bagerier. 
(Sanitation and hours of labor in bakerles, etc.) 

Lag den 31 maj 1899 angående inrät tandet af en byrå för ar-
betsstatistik och yrkesinspektion. (Bevising and amending of the revised 
statutes of 1889. — Bureau of labor statistics etc). 

Lag den 2 jun i 1899 innefattande vissa bestämmelser angående 
arbete i boningsbus samt t i l l förekommande af sweatingsystemet. 
(Manufacturing in tenement or dwelling houses. Sioeating system). 5 

1 Liknande lagbestämmelser äro under året träffade i Missouri (lag den 23 maj). 
2 Jfr noterna. 
3 Liknande lagbestämmelser äro under året träffade i Michigan (lagändringar 

»len 17 maj och 9 juni 1899). 
4 Jfr noterna. 
5 Liknande lagbestämmelser hafva under året träffats i Wisconsin (lag den 20 

april). 
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Nebraska. 

Lag den 31 mars 1899 innefattande bestämmelser angående ar
betstidens Jängd för kvinnliga arbetare, kontors- och handelsbiträden 
äfvensom angående anordnandet af sittplatser för den kvinnliga 
personalens räkning. (Hours of labor of, and seats for, female employees. 
<hap. 107). 

Lag den 31 mars 1899 angående minderårigas användande i 
arbete inom industri, handtverk och handel. (Chap. 108. Employment of 
children).l 

New-York. 

Lag innefattande bestämmelser angående vissa tillverkningars 
bedrifvande i rum, som äro belägna i boningshus. (Chap. 191. Tene-
ment made artides). 

Lagändringar angående skyddsåtgärder för byggnadsarbetare och 
maskinarbetare samt angående yrkesinspektionen, kvinnors och minder
årigas arbetstid, besiktning af ångpannor etc. (Protection of employees 
on buildings. Scaffolding. Factory inspectors. Hours of labor of women and 
children. Protection of employees operating machinery. Inspection of boilers). 

Lag innefattande förbud mot kvinnors och minderårigas använ
dande i arbete med smärgling, slipning och polering. (Chap. 375. 
Employment of women and children at polishing or ouffing). 

Lag angående arbetstidens läDgd. (Chap. 567. Hours of labor.) 

Nord-Carolina. 

Lag den 3 mars 1899 angående ändrade bestämmelser med af-
seende å statens byrå för arbetsstatistik. (Chap. 373. Bureau of labor 
and printing).! 

Syd-Carolina. 

Lag den 6 mars 1899 angående anordnandet af sittplatser i 
butiker för den kvinnliga personalens räkning. (Act n:r 71. Seats for 
female employees). 3 

1 Liknande lagbestämmelser äro under året träffade 1 Washington (lag den 14 
mars och Wisconsin (lag den 27 april). 

2 Liknande bestämmelser äro nnder året träffade i Nord-Dakota (lag den 8 mars), 
Missouri (lag den 31 maj, se ofvan) och Kansas (lag den 6 januari). 

3 Liknande lagbestämmelser äro nnder året träffade i Florida (lag den 3 juni), 
Nebraska (lag den 31 mara) och Wisconsin (lag den 30 mars). 
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Lag den 6 mars 1899 angående söndagshvila. (Actn:r72. Sunday 
labor). 

Tennessee. 

Lag den 22 april angående inspektion af fabriker. (Chap. 401. In-
spection, etc, of factorics and workshops). 

Texas. 

Lag den 27 maj 1899 angående arbetarnes föreningsrätt. {Pro-
tection of tvorkingmen in the right of organisation, chap. 153). 

Washington.1 

Lag den 3 mars 1899 innefattande förbud mot användande af 
»svarta listor» i vissa fall. (Chap. 23. Blacklisting). 

Wisconsin.1 

Lag den 30 mars 1899 innefattande vissa bestämmelser angående 
t i l l v e r k n i n g e n af c i g a r r e r . (Chap. 79. Regulating the manufadure of 
cigars). 

Lag den 14 april 1899 med bestämmelser med afseende å an
vändandet af smärgelskifvor i fabriker och verkstäder. (Chap. 189. 
Emery wheels in factories and workshops). 

1 Jfr noterna. 
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Lifsmedelspriser å olika orter i riket under år 1904. 

Fjärde kvartalet. 

Anm. Beträffande brödprisen förete särskildt prisuppgifterna å 
hvetebröd fortfarande alltför stora variationer mellan de olika orterna 
för att kunna tillmätas samma betydelse som öfriga uppgifter. 

Parentes kring en medelprissiffra betecknar, att densamma är 
beräknad på grund af ett fåtal uppgifter eller af annan orsak an
ses mindre tillförlitlig. 

Priset på ved är beräknadt för s. k. storfamn (2-s X l-6 xO'89 
meter = 3-56 kubikmeter). 

I öfrigt hänvisas till anmärkningarna å de särskilda uppslagen. 



110 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Prisuppgifterna för ved, kol och koks i kol. 3—11 gälla för hela staden. Priset pä. 
ända till 240 å 260 öre. 



under fjärde kvartalet år 1904. 
och medelpris. 
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s. k. matägg har varierat mellan 110 och 150 öre pr tjog: för prima avenska ägg har betalats. 



112 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under fjärde kvartalet år 1904. (Forts.) 
och medelpris. 

113 

8 



114 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Jönköping: Priset på torf har varit 55 öre per hek to l i t e r . 



under fjärde kvartalet år 1904. (Forts.) 
och medelpris. 
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116 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Kalmar: Färsk sill försäljes pr va l till 140 å 100 öre; priset pa gädda har varit 
soppkött har f6r s. k. lägg varit 50 Sre pr kg; priset ä kalfstek har för bringa varit 100 å 80 
stad: Färsk sill har försålts pr val till 250 å 170 öre och färsk strömming till 160 ä 100 öre; 



under fjärde kvartalet år 1904. (Forts.) 
och medelpris. 
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90 ä 75 5re, pa aborre 65 ä 40 och pä mört 40 ä 25 öre pr kg. — Karlskrona: Priset pa 
öre pr kg. För salt småtorsk (s. k. blekingsk kabeljo) har betalats 35 a 30 öre pr kg. — Krntian-
salt sill har betingat 40 öre pr tjog (under oktober) och salt strömming 175 å 100 öre pr val. 
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Högsta, lägsta 

Anm. Malmö: Färsk sill har försålts pr tjog till 50 å 20 öre; strömming förekommer 
strömming (under december) till 125 å 100 öre. — Halmstad: Färsk sill föreäljes pr tjog och 



under fjärde kvartalet år 1904. (Forts.) 
och medelpris. 
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«j- — Hälsingborg; Färsk sill har försåld pr val till pris af 360 ä 200 öre; likaså färsk 
har priset varierat mellan 100 och 40 öre. 
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Högsta, lägsta 

Anm. Göteborg: Färsk sill försåldes utider okt. pr t jog till 80 öre. De viktigaste 
hälleflnndra 110 a 90, kolja 36 ä 28 och torsk 40 å 33 öre. — Vänersborg: Färsk sill har 
l i ter . — Borås: Prisuppgifterna för koks afse krossad engelsk kaminkoks. 



under fjärde kvartalet år 1904. (Forts.) 
och medelpris. 
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fisksorterna utom här ofyan upptagna hafva kostat pr kg.: gädda 125 ä 80 öre, aborre 90 a 7.r), 
under nov. salaförts till 100 a 90 öre pr tjog. Priset å torf har varit (17 öre pr hekto-



122 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under fjärde kvartalet år 1904. (Forts.) 
och medelpris. 

123 



124 Lifsmedelspris å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Falun: Priset pa ost afser he l fe t vara. Priset på gädda har varit 110 a 75 
s. k. »engelsk koks>. — Domnarfvet: Priset på ost afser helfet vara. För gädda har be
for koks afse s. k. »engelsk koks». Björkved, som tillhandahållits af braket, har betingat ett 
pr famn. — Gäfle: Färsk strömming har försalts pr val till priB af 200 å 70 öre. 



under fjärde kvartalet år 1904. (Forts.) 
och medelpris. 
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öre pr kg., på aborre 100 ä 90 öre och pä lake 75 a 70 öre. Prisuppgifterna för koks afse 
talats 100 å 90 Bre pr kg., för aborre 70 å 65 öre och för lake 65 å 60 öre. Frisuppgifterna 
pris af 13 kr. 20 öre pr famn. för affallsved (s. k. plankved) har priset varit 945 ä 7 56 kr. 



126 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Sundsvall (sågverksdistriktet). I stället för barrved användes nästan uteslutande 
koks »förekomma ej alls i s&gverksdiBtriktet». 



under fjärde kvartalet år 1904. (Forts.) 
och medelpris. 
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s. k. plankved (affall från sågverken), som i pris betingat tv30 ä 1050 kr. pr famn. Kol och 



128 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Luleå: De betydande .variationerna i äggprisen bero på, att uppgifterna afse dels 
och pa lake 60 a 75 öre. — Boden: Äggprisen afse dels sTenska och dels ryska ägg. För gädda 
Gellivare: Endast helfet ost salnföres och har priiet härför varit 130 å 140 öre pr kg. Skummad 



under fjärde kvartalet år 1904. (Forts.) 
och medelpris. 
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svenska och dels rvska ägg. Priset på gädda har varit 50 ä 80 öre pr kg., på sik 50 ä 80 öre 
har betalata 70 ä 80 öre. för sik 65 ii 80 och för lake 60 ä 65 öre, allt pr kg. — Malmberget och 
mjölk »finnes icke». 9 



130 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under fjärde kvart. 1904. 
Högsta, lägsta och medelpris. 



131 

Fabriker och handtverk i Sverige år 1903.1 

(Efter Kungl. Kommerskollegii berättelse). 

Ä r 1903 uppgingo de redovisade, i verksamhet varande indu
striella anläggningarna — fabriker — ti l l 11,588. Antalet vid dessa 
anläggningar sysselsatta arbetare utgjorde 271,157, och deras års-
tillverkning hade ett sammanräknadt värde af 1 m i l l i a r d 116 mil
l i o n e r kr : (1,116,246,515).2 

1 jämförelse med de i 1902 års berättelse förekommande upp
gifterna visar sig, a t t för redogörelseåret de industriella anlägg
ningarnas antal ökats med 610 (5-6 %), arbetarnes antal med 7,913 
(3-0 %) och fabriksklassernas sammanlagda produktionsvärde med 
62,705,446 kr. (6-0 %). Det redan under föregående år påbörjade upp
svinget i den svenska industrien har sålunda under år 1903 ytter
ligare fortgått, så a t t ifrågavarande år har a t t uppvisa såväl det 
högsta sammanräknade produktionsbelopp som ock det största antal 
af fabriker och arbetare, som hittills blifvit för något år antecknadt. 

Den bevillningstaxerade inkomsten af fabriksindustrien, som år 
1902 utgjorde 69-4 millioner kr., har visserligen äfven något ökats 
under år 1903, nämligen till 699 millioner kr., men detta belopp 
understiger betydligt resultaten för åren 1900 och 1901, resp. 74-5 
och 75-2 millioner kr. I förhållande t i l l hela produktionsvärdet var 
inkomstbeloppet under år 1903 lägre än under något af de öfriga 
nyssnämnda åren.3 

Flertalet af de viktigare fabriksklasserna hafva a t t under år 
1903 uppvisa en ökning såväl med afseende å tillverkningsvärdet 
som äfven i regel beträffande antalet sysselsatta arbetare. Inom 

1 Jfr »Meddel.> 1904, s. 191 ff. 
2 Med afseende å dessa siffror är dock att märka, dels att 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 att arbetarne 
vid hvarje verk nppgifvits i medeltal för den tid, verket varit i gång under året, och 
dels att äfven mellanprodnkter, som inom landet undergå ytterligare förädling, i regel 
uppskattats till fullt försäljningsvärde. I sistnämnda afseende har sålunda en dubbel-
räkning ägt rum af värdet för sådana fabriksvaror, för hvilkas framställande dylika 
mellanprodnkter varit använda. För år 1902 har det sålunda dubbelförda produktions-
beloppet beräknats till omkring 240 mill. kr. Då emellertid mejerihandteringen icke 
redovisas i den officiella fabriksberättelsen och dess årliga tillverkningsvärde uppgår 
till inemot 40 mill. kr., skulle 1902 års produktionsvärde för fabriksindustrien hafva 
nppgifvits c:a 200 mill. kr. för högt. För 1903 torde summan nppgå till ungefär 
samma belopp. — Uppmärksammas bör emellertid å andra sidan, att handtverkeriernas 
tillverkningsvärden icke alls redovisas äfvensom att grufdriften och malmförädlings-
verken ej komma till synes i fabriksberättelsen, enär de redovisas särskildt för sig i 
Kommerskollegii berättelse rörande bergshandteringen. (Jfr K. Key-Aberg, Ekonomisk 
tidskrift 1904, s. 381 ff.l 

3 Med afseende å den bevillningstaxerade inkomsten bör observeras, att densamma 
beräknas på grundvalen af resp. föregående års inkomstförhållanden. 

10 
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F a b r i k e r o c h h a n d t -

sågverks indus t r i en anträffas den största stegringen af produk
tionsvärdet, uppgående till ej mindre än 29-2 millioner kr., i sam
band h varmed arbetareantalet ökats med 2,250 personer. Étt be-
stämdt framåtskridande utvisade äfven öfriga viktigare fabriks
klasser inom trävaruindustrien. Närmast sågverken följde k v a r n a r n a 
med en ökning af 6 millioner kr. samt j ä r n v a r u f a b r i k e r och 
gjuter ier , b r ännv insb ränne r i e r , de s t i l l e r i ngsve rk samt snic
ker i - och. möbelfabr iker med mellan.4 och 3 millioners förhöjning 
i produktionsvärdet. 
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v e r k i r i k e t år 1 9 0 3 . 

En afsevärd minskning af ej mindre än 192 millioner kr. upp
visa råsockerbruken (vid sockerraffinaderierna ökades däremot 
tillverkningsvärdet med 2-7 millioner kr.), beroende på en betydlig 
inskränkning i produktionens kvantitet. Tillbakagång i produktions
värdet till ett belopp af 2 å 1 millioner kr. visa järnvägsvagns
fabriker , skeppsvarf, s t enb ro t t och s tenhugger ie r samt mar
ga r in fab r ike r . 

Arbetspersonalen hade, som nämndt, starkast ökats inom såg
verksindustrien; därefter följde snickeri- och möbelfabrikerna 
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med en tillväxt af 1,338 personer, j ä r n v a r u f a b r i k e r n a och gju
t e r i e rna med 888, t ege lb ruken med 856, gummivarufabr i -
ke rna med 422 och sömnadsfabr ikerna med 362 personer. Afse-
värd minskning förekom vid s t enbro t t en och s tenhuggerierna, 
j ä r n v ä g s v a g n s f a b r i k e r n a samt y l leväfver ierna , där personalen 
aftog med resp. 353, 166 och 144 personer o. s. v. 

För de särskilda viktigare fabriksklasserna redogöres närmare i 
tablån å sid. 135. Sågve rks indus t r i en var utan jämförelse den 
viktigaste af samtliga olika fabriksklasser. Antalet sågverk och 
hyfierier uppgick nämligen år 1903 till icke mindre än 1,259 med 
42,831 arbetare och ett tillverkningsvärde af 169-7 millioner kr. 
(15-3 % af samtliga fabrikers). Med af seende å produktionsvärdets 
storlek följde därefter mjöl- och g r y n k v a r n a r med 94-1 millioner 
kr., väfver ier med 61'8, jä rn- och s t å lva ru fab r ike r samt gju
t e r i e r med 56'8, mekaniska ve rks täder med 52-3, sockerraffi
nader ie r med 49-3 samt sp inner ie r med 48"3 millioner kr. o. s. v. 

Med afseende å fabriksindustriens fördelning inom olika lands
delar står Malmöhus län främst med ett produktionsvärde af 181-9 
millioner kr., medan Stockholms stad samt Göteborgs och Bohus län 
intaga andra och tredje rummen med tillverkningsvärden af resp. 
131'0 och 118'5 millioner kr.; långt efter kommer Östergötlands län 
med 66-6 millioner kr. Med värdebelopp öfver 50 millioner framstå 
vidare Västernorrlands, Gäfleborgs, Älfsborgs och Stockholms län 
(resp. 656, 61-5, 59-3 och 56-5 millioner kr.). Sist i ordningen komma 
Gottlands och Jämtlands län med tillverkningsvärden om resp. 3-4 
och 7É2 millioner kr. I jämförelse med förhållandena under år 1902 
hade tillverkningsvärdet ökats för samtliga län, med undantag af 
Östergötlands och Gottlands län; i det förra länet berodde minsk
ningen på nedgång inom metall- och maskinindustrien, på Gottland 
gjorde sig gällande den allmänna inskränkningen i råsockerbrukens 
produktion. Den i flertalet län inträdda ökningen i produktions
värdena härledde sig hufvudsakligen af sågverksindustrien och 
gjorde sig följaktligen mest märkbar i de län, där denna är af större 
betydelse. 

Beträffande fabriksindustriens omfattning i förhållande till in
vånareantalet hade Malmöhus län och därnäst Stockholms stad, 
Göteborgs och Bohus län samt Stockholms län att uppvisa medel
belopp af resp. 434, 425, 343 och 310 kr. pr invånare, under det att 
Jämtlands och Gottlands län intogo sista platserna med resp. 63 
och 64 kr. pr invånare. För hela riket hade medelbeloppet stigit 
till 214 kr. från 203 kr. år 1902. Fabriksarbetarnes antal i relation 
till invånareantalet var högst i Stockholms stad samt i Göteborgs 
och Bohus län, lägst åter i Jämtlands och Gottlands län; i medeltal 
för hela riket belöpte sig 52 fabriksarbetare på 1,000 invånare. 
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Viktigare fabriksklasser. 
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Fabriksindustrien inom olika län. 

Af samtliga fabriker funnos på landsbygden 64-1 % med i det 
närmaste hälften, eller 49'G %, af hela tillverkningsvärdet. I för
hållande till folkmängden hade landsbygden emellertid att uppvisa 
endast 39 fabriksarbetare pr 1,000 invånare och 139 kr. tillverknings
värde pr invånare, medan motsvarande relationstal för städerna voro 
resp. 97 arbetare och 479 kr. 
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Fabriksindustrien i rikets städer. 

Af det sammanlagda produktionsvärdet för r ike t s städer re
presenterade Stockholm ensamt 238 %, Malmö 11-4 %, Göteborg 9-8 #, 
Norrköping 6-9 % samt Hälsingborg 4-6 %. Beloppen halva, absolut 
taget, stegrats för 18 och. sjunkit för 5 af de i ofvanstående tab. spe
cificerade 23 städerna. Nedgången i tillverkningsvärdet är anmärk
ningsvärd för Ystad (sockerraffinaderi), Uppsala (kvarnrörelse) och 
Trelleborg (råsockerbruk). I förhållande till invånareantalet är 
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tillverkningsvärdet störst i Trelleborg, Kristianstad och Borås, 
medan fabriksarbetames relativa antal i förhållande till invånare
antalet var störst i Eskilstuna, Borås, Trelleborg och Norrköping. 
Absolut taget är dock arbetareantalet störst i de 4 största städerna, 
ordnade efter folkmängdens storlek. 

Af arbetarne voro 81-4 % manliga och 18-6 % kvinnliga (mot 
resp. 81-5 och 18-5 % år 1902) samt 85-4 % öfver och 14-6 % under 18 
år (mot resp. 85-3 och 14-7 % år 1902). Kvinnlig arbetskraft har i 
stor utsträckning kommit till användning särskildt inom textilindu
strien (66-9 %), hvilken jämväl sysselsätter ett stort antal minder
åriga (20-8 %). De minderåriges antal är dock proportionsvis än 
större inom gruppen för grafisk industri (22-8 %). 1 

Närmare hälften af alla svenska fabriker ägas af aktiebolag 
eller andra bolag. Detta slag af ägare, hvars såväl absoluta som 
relativa antal förut år efter år ökats, har äfven nu absolut tillväxt, 
men däremot relativt aftagit, nämligen från 48-2 %• år 1902 till 47-9 
'A år 1903. 

Beloppet af den för bevillning uppskattade inkomsten i förhål
lande till produktionsvärdet utgjorde i medeltal för hela industrien 
6-3 % och växlade inom de särskilda bufvudgrupperna mellan 15-9 % 
för grafisk industri och 4-0 % vid fabriker för framställande af oljor, 
tjära, gummi m. m. Den genomsnittliga inkomstprocenten var under 
de föregående åren betydligt högre och utgjorde år 1902 6-6 %, år 
1901 7-3 %.2 

Beträffande den inom rikets fabriksindustri använda drifkraften 
hafva under redogörelseåret redovisats 14,458 motorer (oberäknadt 
3,760 sekundära elektriska motorer), hvaraf 1,921 elektricitetsgene
ratorer, 6,409 vattenhjul eller -turbiner, 4,649 ångmaskiner, 903 
gas-, petroleum- och varmluftsmaskiner o. s. v. Det sammanlagda 
antalet hästkrafter (för 11,855 motorer) har angifvits vara 453,402. 
Af de elektriska generatorerna användas något mer än hälften ute
slutande för belysningsändamål. 

I fabriksarbetet inträffade olycksfall, som medfört oförmåga till 
arbete under minst 14 dagar, redovisas under år 1903 till ett antal 
af 3,738; dessutom hafva genom olyckshändelser under arbetet i 
fabrik inträffat 72 dödsfall. Af de större fabriksgrupperna förete 
särskildt trävaruindustrien och maskinindustrien höga absoluta tal, 
under det att gruppen för varor af diverse växtämnen (kork o. d.) 
hade den största relativa olycksfallsfrekvensen. 

1 Utförligare uppgifter rörande kvinnors och minderårigas användande inom in
dustrien meddelas i efterföljande artikel. 

2 Ifrågavarande siffror böra dock, enligt hvåd i berättelsen påvisas, npptagas 
med stor försiktighet. 
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Handtverksindustrien utvisar, liksom fabriksindustrien, under redo
görelseåret en afgjord utveckling. Antalet handtverkare ökades 
från 51,089 år 1902 till 53,077 år 1903, antalet handtverksarbetare 
från 45,319 till 47,741 och den bevillningstaxerade inkomsten från 
30-6 millioner till 31-9 millioner kr. Den genomsnittliga inkomsten 
pr handtverkare stod dock oförändrad med 600 kr. i medeltal för 
samtliga yrkesgrupper. Af den vid handtverkerierna verksamma 
personalen (både handtverkare och arbetare), tillsammans 100,818 
personer, voro 92-2 % män och 7-8 % kvinnor. Kvinnlig arbetskraft 
förekom i största utsträckning inom närings- och njutningsämnes
gruppen (bagerier) samt textil- (skrädderi) och pappersarbetet (bok-
binderier). Af hela antalet handtverkare och handtverksarbetare 
voro 40'4 % verksamma i städer och 59-6 % på landsbygden (inkl. 
köpingar). 
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Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker 
och bergverk år 1903.1 

Med ledning af Kommerskollegii berättelser om bergshandte-
ringen samt om fabriker och handtverk meddelas å efterföljande 
sidor 144—147 en tabellarisk öfversikt öfVer kvinnors och barns 
användande inom den svenska storindustrien år 1903. Enär emel
lertid rörande de inom bergshandteringen sysselsatta arbetarne icke 
förefinnas detaljerade uppgifter om lokaliteten, hafva desamma ej 
kunnat medtagas i den del af tabellen, som afser kvinnors och min
derårigas arbete inom olika landsdelar. Handtverkeriernas arbetare, 
bland hvilka jämväl räknas de inom byggnadsindustrien sysselsatta, 
äro här icke alls inräknade, då i fråga om dem tillräckligt specifi
cerade uppgifter icke föreligga. Slutligen må framhållas, att meje
rierna ännu icke blifvit underkastade rapportskyldighet till den 
officiella näringsstatistiken, bvarföre ej heller deras personal här 
ingår. 

Inom den svenska storindustrien, sådan den ofVan begränsats, 
sysselsattes under år 1903 tillhopa 301,888 arbetare, hvaraf vid 
fabrikerna 271,157 samt vid bergverken 30,731. Dessa siffror utvisa 
i jämförelse med närmast föregående år en ökning af ej mindre än 
7,913 personer, eller 3-0 %, för fabriksarbetarae, men däremot en, om 
ock obetydlig (19 personer) minskning för bergverksarbetarne. Kvin
nornas och de minderårigas förekomst under de båda åren framgår 
af följande sammanställning: 

Häraf framgår, att antalet vuxna kvinnor och minderåriga af 
båda könen inom storindustrien ökats från tillhopa 80,183, eller 
27-2 % af hela arbetspersonalen, år 1902 till 82,310 eller 27-3 % år 
1903. Vid en närmare granskning af den ofvanstående tablån visar 

1 Jfr »Meddel.» 1903, g. 28 ff., 1904, s. 200 ff. 
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Yrkesgrupper med tillhopa mer än 500 minderåriga och 

vuxna kvinnor år 1903. 
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sig, a t t såväl de absoluta som de relativa talen för minderåriga 
kvinnor och vuxna kvinnor äro högre för år 1903 än det föregående 
året. De manliga minderåriga hade väl också, absolut taget, a t t 
uppvisa en ringa t i l lväxt, men i förhållande t i l l hela arbetsstyrkan 
hade deras antal något minskats. 

Beträffande kvinnors och minderårigas användande i arbete inom 
o l i k a i n d u s t r i g r e n a r meddelas detaljerade uppgifter i hufvud-
tabellen å sid. 144—147 äfvensom i tab. å nästföregående sida, i hvil-
ken upptagits de grupper af arbete, som under år 1903 sysselsatt 
mer än 500 minderåriga samt vuxna kvinnor t i l lsammantagna. Inom 
bergverksindustrien användas endast 407 kvinnor, hvaraf 111 minder
år iga; samtliga dessa äro tillfinnandes inom grufdriften, hvaremot 
inga redovisats för malmförädlingsverken. Manliga minderåriga 
förekomma i större utsträckning, nämligen t i l l ett antal af 1,445 
vid grufdriften och 1,261 vid malmförädlingsverken. För hela berg
verksindustrien blir sålunda sammanlagda antalet af minderåriga 
samt vuxna kvinnor 3,113 personer, utgörande 10-1 % af hela den 
sysselsatta arbetspersonalen. 

Vid fabrikerna anträffas de största absoluta talen för minder
åriga samt vuxna kvinnor tillhopa inom följande industrigrenar: 
sågverk och hyflerier 7,990 (18'7 %), ylleväfverier 5,112 (73-0 %), bom-
ullsväfverier 4,833 (81-1 %), bomullsspinnerier 4,091 (73-6 %), järn- och 
stålvarufabriker samt gjuterier 3,942 (21-5 %), tändsticksfabriker 
3,386 (57-9 %) och tobaksfabriker 3,278 (709 %). Vid vissa af de nu 
nämnda industrigrenarna är äfven, såsom synes, den relativa fre
kvensen synnerligen stor; ur denna synpunkt må emellertid vidare 
anföras trikåfabriker med 93'2 % vuxna kvinnor och minderåriga af 
båda könen, sömnadsfabriker med 88-1 %, chokladfabriker med 83-9 %, 
jutespinnerier med 78·4 %, linne- och hampväfverier med 77-2 %, bok-
binderier, hattfabriker, juteväfverier, gummivarufabriker och ull
spinnerier med 70 ä 65 % o. s. v. Vid de här anförda fabriksgrenarne 
inom beklädnads-, textil-, närings- och njutningsämnes- samt kemisk
tekniska industr igrupparna voro de vuxna och minderåriga kvinnorna 
i afgjord majoritet gentemot de manliga minderåriga; dessa sist
nämnda behärska däremot de angifna siffrorna för sågverk och hyf
lerier samt järn- och stålvarufabriker, inom hvilka kvinnor i jäm
förelsevis mycket r inga grad anträffades. 

Tabellen å sid. 143 utvisar, i hvad mån o l i k a l a n d s d e l a r förete 
skiljaktigheter med afseende å kvinnors och minderårigas använ
dande inom fabriker. Deras sammanlagda antal var störst i Göte
borgs och Bohus län med 11,095, hvarefter följa Malmöhus län med 
9,377, Stockholms stad med 9,088 samt Älfsborgs och Östergötlands 
län med resp. 7,442 och 7,287- vuxna kvinnor och minderåriga af 
båda könen. 
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Vid fabriker sysselsatta minderåriga och vuxna kvinnor inom olika 
landsdelar år 1903. 

Med hänsyn ti l l den relativa frekvensen blir länens ordning 
emellertid följande: Älfsborgs med 450 %, Hallands med 424 %. 
Östergötlands med 406 % samt Göteborgs och Bohus län med 40-5 -., 
I hela riket utgjorde antalet vuxna kvinnor samt minderåriga vid 
fabrikerna 79,197 personer eller 29-2 >;. af deras hela arbetsstyrka; 

(forts, å s. 148.) 
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1. Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker samt inom bergs-
handteringen år 1903. 

(Enligt Kungl. Kommerskollegii berättelser ang. bergshandteringen samt fabriker och handtverk år 1903.) 

Inom olika yrkesgrupper. 

1 Hela byggnadsindustrien redovisas såsom handtverk. 
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1 (forts.) Inom olika y rkesgrupper . 
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2. Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker år 1903. 
(Enligt Kungl. Kommerskollegii berättelse ang. fabriker och handtverk år 1903.) 

Inom olika landsdelar. 
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2 (forts.). Inom olika landsdelar. 

11 
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däraf belöpte sig på landsbygden 33,878 eller 21-9 % samt på stä
derna (jämte köpingar) 45,319 personer eller 38-9 % af alla arbetare. 
Den relativa förekomsten af manliga och kvinnliga minderåriga 
tillsammantagna var nästan alldeles lika i städer och på landsbygd, 
nämligen resp. 14-6 och 14-7 %; däremot voro kvinnorna — vuxna och 
minderåriga tillhopa — proportionsvis långt talrikare i städernas 
fabriker, där de uppgingo till 30-1 %, medan landsbygdens endast hade 
10-0 'i. 
Orter med tillhopa mer än 500 minderåriga och vuxna kvinnor sysselsatta 

vid fabriker år 1903. 

Bland de i tab. här ofvan upptagna 17 orter, af hvilka hvar 
och en har tillhopa mer än 500 vid fabriker anställda vuxna kvinnor 
samt minderåriga, innehafvas de främsta rummen af Stockholm, 
Malmö, Göteborg, Norrköping och Borås, när hänsyn tages till de 
absoluta talen. I fråga om de ifrågavarande arbetarekategoriernas 
relativa frekvens står däremot Borås främst med 64'8 %; mer än 
hälften af hela arbetsstyrkan utgjorde de vuxna kvinnorna jämte 
de minderåriga vidare i Norrköping, Tidaholm, Malmö och Halmstad; 
för Stockholm var motsvarande procenttal 33'2. 
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Arbetsförhållandena å olika orter i riket under 
första kvartalet af år 1905. 

(Enligt ombudens rapporter.) 

Stockholm. 

(Redogörelsen grundar sig på uppgifter från 44 arbetsgifvare eller arbetsgivare
organisationer samt 19 arbetareorganisationer.) 

Stenindustrien. Inom grundläggnings- och bergsprängarefackct rar arbete
tillgången under hela kvartalet knapp med någon förbättring mot slutet. Under januari 
påbörjades 3 och afslutades 7 grundläggnings- och bergsprängningsarbeten: under februari 
voro motsvarande siffror 3 och 5 samt under mars 5 och 5. Arbetskraft fanns i öfver-
flöd. Dnder januari hade 429 grundläggnings- och 160 bergsprängningsarbetare syssel
sättning, medan antalet anmälda arbetslösa i de två facken uppgick till respektive 116 
och 44. Under februari sysselsattes omkring 400 grundläggnings- och 170 bergspräng
ningsarbetare, under det de arbetslösa voro 110 och 4b'. Under mars funno 410 och 
180 arbetare inom de ifrågavarande yrkena sysselsättning, och uppgick de arbetslösas 
antal till respektive 121 och 42. 

Arbetstiden var under januari endast 8 timmar på grund af dagarnas korthet, ökades 
under februari till 9 a 10 timmar och utgjorde under mars 10 timmar. 

. Inga löneförändringar ägde under kvartalet rum. 
I stenhuggeribranschen var arbetstillgången under kvartalets två första månader 

mycket dålig, med förkortning af arbetstiden. Någon förbättring inträdde i mars. 
Detta gäller äfveu om fasadstenindustrien, som är beroende af byggnadsverksamheten. 

Inom asfalt- och cementtillverkningen var arbetstillgången under kvartalets första 
månad ganska knapp och sämre än under december 1904. Då sysselsattes b76 personer i 
yrket, i januari i år däremot blott 616. De som arbetslösa anmäldas antal uppgick till 178 
med tillsammans 1,078 arbetslöshetsdagar. Under februari blef ställningen bättre: 815 
arbetare hade sysselsättning i yrket, och de arbetslösa voro blott 111 med samiuanlagdt 
594 dagar af arbetslöshet. Förbättringen fortgick under mars, då 846 arbetare vcro 
sysselsatta och endast 42 voro arbetslösa i sammanlagdt blott 252 dagar. 

Ställningen på arbetsmarknaden i detta fack har i år varit betydligt bättre än 
under motsvarande kvartal i fjol, då under de tre månaderna blott sysselsattes respek
tive 400, 420 och 517 arbetare. Den blida väderleken i år har medfört, att en stor del 
aTbeten kunnat utföras, som eljest måst uppskjutas. 

Arbetstiden var under kvartalets första del blott 8 timmar, men ökades med dags
ljusets tilltagande. 
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Inga löneförändringar ägde under kvartalet rum: det intill den 1 april 1905 gäl
lande löneaftalet blef af arbetarne uppsagdt. 

Metal l industr ien . I guldsmedsyrket var arbetstillgången god. ehuru som vanligt 
något sämre än under höstmånaderna. 

I förgylleribranschen var arbetstillgången ganska god. I detta yrke är det öfver-
fullt med arbete på hösten cch på våren, hvarför öfvertidsarbete då förekommer; på 
andra tider af året är det mindre arbetstillgång. 

I regel hålla mästarne i facket ett visst antal arbetare året om. Arbetarnes 
fackförening räknar ett 50-tal medlemmar, och af dem har blott ett par någon tid änder 
kvartalet saknat kondition. 

Aflöning och arbetstid är genom öfverenskommelse mellan mästare och arbetare 
bestämd till och med den 1 september 1906. Timlönen är enligt detta aftal för duglig 
arbetare 48 öre. Arbetstiden uppgår til) 57 timmar i veckan, d. v. s. 10 timmar om 
dag"en utom lördag, då arbetet afsiutas kl. \ a 3 e. m. utan middagsrast. 

Maskin- och skeppsbyggnads industr ien . Inom den mekaniska verkstads
industrien var arbetstillgången under kvartalet tillfredsställande: på vissa håll bättre 
och på andra sämre än under motsvarande tid föregående år, men i allmänhet bättre 
än under närmast föregående kvartal. I det hela rådde öfverfiöd på arbetskraft, om 
också på vissa håll klagas öfver brist på fullt dugligt folk. 

Äfven vid en del af skeppsvarfven synes det fortfarande vara ondt om yrkes
skickliga arbetare, men öfverfiöd på andra. Arbetstillgången var i det hela jämförelsevis 
god, dock ej fullt så bra som under motsvarande kvartal 1904, men bättre än under 
närmast föregående kvartal. Också kunde vid vissa varf arbetstiden redan under januari 
ökas från 8 till 10 timmar. 

Inom den etektrofeknisku branschen var arbetstillgången normal, men sämre än 
under föregående kvartal , såsom vanligt vid denna årstid. 

I elektricitetsverksbranschen var arbetstillgången fortfarande gcd, ehuru ström-
förbrukningen på grund af dagarnas förlängning var i aftagande: dock var den större 
än under motsvarande kvartal förra kret. 

I fråga om rågtillverkningen var arbetstillgången under kvartalet mycket god 
och utvisade ej ringa förbättring såväl i förhållande till närmast föregående kvartal 
som motsvarande årstid år 1904. Öfvertidsarbete förekom, ehuru i ringa omfattning. 

I fotogenköksbranschen var också arbetstillgången god cch bättre än föregående 
års såväl första som sista kvartal. Något öfvertidsarbete förekom. Emellertid rådde 
öfverfiöd på arbetskrafter. 

B y g g n a d s v e r k s a m h e t e n . 1 byggnadsfacket var arbetstillgången jämförelsevis 
god, ehuru viss arbetslöshet vid denna tid alltid förekommer. 

I tapetserareyrket var arbetstillgången dålig cch sämre än under motsvarande 
kvartal föregående år. Arbetslösheten var ganska stor, arbetstiden förkortades, så att 
på de flesta verkstäder arbetades ej full dag, åtminstone under kvartalets senare hälft. 
som var sämre än dess förra. 

Inom målarefacket var arbetstillgången under kvartalets första månad ytterst 
dålig, omkring 75 ä 80 procent af arbetarne saknade arbete. Därefter förbättrades 
förhållandena småningom. Eedan i februari började målningsarbetet på en del ångbåtar 
och vid en del nya byggnader, som skulle vara färdiga till inflyttning den 1 april. 
Under denna månad voro dock ännu 60 procent af arbetarne arbetslösa. Under mars 
inträffade emellertid betydlig förbättring, ehuru alltjämt rådde öfverfiöd på arbetskraft, 
delvis beroende därpå at t måleriarbetare från landsorten söka sysselsättning i hufvud-
staden. Liksom under november och december utgjorde arbetstiden 6 timmar om 
dagen. 

I guldlistarbetarefacket voro förhållandena ungefär som förut. 
Trävaruindustr ien . Inom snickerifabriksbranschen fortforo de t ryckta kon

junkturerna att göra sig gällande. Ställningen var betydligt sämre än under motsva-
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rande tid föregående år. Arbetstiden inskränktes på det sätt. att arbetet pågick blott 
5 dagar i veckan. 

I fråga om korkindustrien var arbetstillgången knapp under hela kvartalet och 
sämre än under de närmast föregående månaderna. Eu fabrik nedlade i januari sin 
verksamhet (den började igen i februari), och vid en annan förkortades arbetstiden med 
l l 2 timme per dag. På manlig arbetskraft rådde öfverflöd, men brist på kvinnlig. 

Läderindustrien. I garfverhjrket var arbetetillgången under kvartalet dålig 
och sämre än under närmast föregående månader och motsvarande kvartal 1904. Arbets
tiden förkortades och öfverttöd fanns på arbetskraft. Arbetslönen bibehölls vid den 
höjd, som bestämts i oktober 1904. 

Inom sadeltnakareyrket var arbetstillgången mycket knapp, betydligt sämre än 
nnder närmast föregående kvartal. Januari är i detta fack alltid den sämsta månaden, 
men i år sämre än vanligt. Vid arméns verkstad afskedades under jannari 3 ä 5 
arbetare hvarje vecka, och å de privata verkstäderna förkortades arbetstiden med 10 a 
20 timmar i veckan. Under mars förbättrades förhållandena någet. Under februari 
anmäldes 20 arbetslöshetsveckor, men under mars 18. 

Textilindustrien. Inom bomullsspinneri- och vfifveribranschen var arbets
tillgången god under hela kvartalet med någon försämring mot slutet. Ställningen var 
bättre än under motsvarande tid föregående år. 

I fråga om färgeriyrket och klädestillverkningen var arbetstillgåugen under 
januari dålig, förbättrades något i februari och blef jämförelsevis god i mars. Under 
januari rådde också öfverflöd på arbetskraft. I mars åter förekom öfvertidsarbete 
inom färgerier, ehuru i mindre omfattning. 

Beklädnadsindustrien. I linnesömnadsbransehen var arbetstillgången ged 
under kvartalet och något bättre än motsvarande tid 1904. I mars utbröt strejk vid 
ett bolag, hvilken vid kvartalets utgång ej var bilagd. 

I klädsSnmadsbranschen var arbetstillgången nnder sista kvartalet 1904 god; i 
oktober något sämre än året förut, men i november och december något bättre. På 
arbetskraft fanns god tillgång. Öfvertidsarbete förekom, men ej i större omfattning. 

Under innevarande års första kvartal blef arbetstillgången ännu bättre, hvilket 
förklaras af att balsäsongen då infaller. Januari var dock något sämre än samma 
månad året förut. Tillgången på arbetskraft visade sig i mars något knapp. Arbets
lönerna ha haft en stigande tendens. Öfvertidsarbete ägde rum. 

I fråga om trikålillverkningen var arbetstillgången tillfredsställande. På arbets
kraft synes ha rådt något bättre tillgång än förut, ehuru skelade arbetskrafter alltjämt 
iörefinnas i otillräcklig mängd. 

Inom såväl strå- som filthattfabrikationen rådde god arbetstillgäng, ehuru något 
sämre än under närmast föregående kvartal, då inom detta yrke höstmånaderna alltid 
äro de bästa. I filthattfabrikationen voro förhållandena på grand af den blida väder
leken bättre än nnder motsvarande kvartal föregående år. Emellertid har bland hatt-
makeriarbetarne åtskillig arbetslöshet rådt. 

I skrädderi yrket var arbetstillgången icke särdeles god och sämre än närmast före
gående kvartal. Öfverflöd på arbetskraft har rådt, men här och hvar klagas öfver brist på 
skickliga arbetare. Gällande prislista bestämdes våren 1904 att gälla till den 1 mars 1908, 

I fråga om halsduksfabrikationen var arbetstillgången gr.d, men brist på öfvade 
och dugliga arbetare rådde. 

I fråga om skotillverkningen var arbetstillgången ej fullt så bra som under före
gående kvartal. Vid vissa fabriker blefvc arbetslönerna delvis höjda. I hundsUoarbe-
tarefacket var tillgången på arbete dålig nnder januari och februari samt sämre än 
förut, men åtskillig förbättring inträffade under mars. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. I fråga om sockertillrerhiingen 
voro förhållandena likadana som under motsvarande kvartal föregående år. Arbets
tillgången var tillräcklig; pä arbetskraft rådde snarare öfverflöd än brist. 
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Inom kvarnindustrien var arbetstillgången på det hela taget sämre än under 
föregående kvartal såsom vanligt; i år måhända något sämre än under januari—mars 
1904. På vissa håll klagas öfrer bristande köplust och däraf följande depression. På 
arbetskraft fanns öfverflöd. På ett och annat håll förkortades arbetstiden på grund af 
minskad arbetstillgång, liksom också en del lönesänkningar ägde rum. Underhand
lingar om löneförhöjning och kortare arbetstid började under kvartalet, men ledde 
först efter dess utgång till det resultat, att lönerna skulle ökas med omkring 11 procent 
och arbetstiden förkortas med en half timme till 10 timmar per dygn. 

Inom bryggeriindustrien var arbetstillgången äfven under detta kvartal någor
lunda god. Gällande löneaftal uppsades af arbetarne i februari och utgår den 31 maj. 
Smeder, hofslagare, maskinister och eldare, som äro sysselsatta inom bryggeriindustrien, 
hemställde i mars månad om lönereglering, så att de dels skulle bli likställda i detta 
afseende med motsvarande arbetare inom andra industrier, dels likformighet härvidlag 
erhållas vid de olika bryggerierna. 

Inom slakteri- och charkuteribranschen var arbetstillgången mindre god, omkring 
10 procent lägre än under motsvarande kvartal föregående år. De sysselsatta arbetarnes 
antal måste därför minskas. 

I fråga om cigarr- och cigarrettillverkningen var arbetstillgången dålig och 
utvisade en ej obetydlig försämring gentemot föregående kvartal. I slutet af förra 
året voro blott 2 arbetare utan arbete, vid midten af januari uppgick antalet arbets
lösa till 26, men sjönk vid månadens slut till 7. Vid slutet af februari voro åter 19 
arbetslösa. Löneförhöjningar ägde i allmänhet rum i december 1904. Tid en fabrik 
höjdes i januari 1905 lönea för ett par arbetare med omkring 1 kr. ä 1.50 per vecka. 
Emellertid har arbetarnes inkomst i allmänhet minskats på grund af förkortad arbetstid. 
S4 arbetade under två veckor i januari månad en fabrik med 80 arbetare endast 5 timmar 
om dagen; och i februari ägde å två fabriker med omkring 150 arbetare en förkortning 
af arbetstiden rum med 2 timmar om dagen. Vid en annan fabrik med cirka 60 arbetare 
inskränktes tillverkningen så mycket, att arbetarnes förtjänst sjönk med 10 ä 35 procent. 

Den kemisk-tekniska industrien. I fråga om stearinljustillverkningen var 
arbetstillgången god som förut. På arbetskraft rådde öfverflöd. Inga förändringar i 
arbetstid eller arbetslön inträffade under kvartalet. Inom branschen har en ny anlägg
ning tillkommit, nämligen ett med utländsk stearin och paraffin arbetande ljusstöperi i 
Hälsingborg. 

Inom tvål- och såpfabrikationen liksom i sprängämnestillverkningen voro för
hållandena oförändrade. 

Den grafiska industrien. I boktryckeriyrket var arbetstillgången god och 
något bättre än under närmast föregående tid. I fråga om sättare rådde också en viss 
brist på arbetskraft. Mer eller mindre långvarig arbetslöshet inträffar då och då för 
en eller annan inom yrket. Enligt uppgifter från typografiska föreningen kvarstodo 
som arbetslösa vid ingången af år 1905: 3 tryckare, 2 sättare, 3 sättarinneelever, 2 
iläggare, 1 galvanisörsbiträde och 1 tryckeribiträde. Af dem erhöllo snart -iläggarne 
anställning och ett par lämnade yrket. Under januari anmälde sig 6 arbetslösa, af 
hvilka två snart erhöllo sysselsättning. Under februari anmäldes som arbetslösa: 7 
sättare och 3 tryckare. Vid månadens utgång saknade 9 arbetare i yrket anställning. 
I mars anmäldes som arbetslösa: 2 sättare, 1 sättarinna, 1 sättarinneelev, 3 tryckare, 1 
stereotypör och 1 korrekturafdragare. Alla dessa voro utan anställning vid månadens 
slut, med undantag af 1 sättare. samt dessutom 3 tryckare. I fråga om denna sist
nämnda arbetaregrupp rådde öfverflöd på arbetskraft. 

I detta yrke förekommer så godt som alltid något öfvertidsarbete. 
Den gällande tarifföfverenskomrnelsen utgår först den 31 december 1908. Vid ett 

tryckeri ägde emellertid i mars för vis-sa arbetare en lönesänkning rum. Saken hän-
sköts till behandling af tariffnämnden för Sveriges boktryckerier. 

J. R. N. 
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Eskilstuna. 

Järn- och metallindustrien. Tillgängen på arbete har varit i uppgående och 
betydligt bättre än under motsvarande tid föregående är. Endast 31 arbetare inom detta 
fack voro vid kvartalets början arbetslösa, och detta antal hade vid dess slut sjunkit 
till 21. 

Beträffande aflöningsförhållandena hafva några betydligare förändringar ej ägt runv. 
Dock må nämnas, att vid statens gevärsfaktori ackordspriserna nedsatts för en del af 
arbetspersonalen. Samtidigt hafva emellertid timlönerna höjts för samtliga 400 arbetare, 
men kommer denna förhöjning ej att i nämnvärd grad öka arbetaraes inkomster, då 
nästan uteslutande ackordsarbete förekommer. 

I öfrigt hafva inom denna yrkesgren inga nämnvärda förändringar inträdt, ehuru 
nog i några fall en förhöjning i lönerna ägt rum. 

Trävaruindustrien. Den sedan föregående år vid Eskilstuna träförädlingsfabrik 
pågående konflikten har under kvartalet afvecklats, i det fabriken nedlagt sin verksam
het, bolaget upplösts och dess egendom försålts på offentlig auktion. 

Inom möbelsnickeriet har arbetstillgången varit tämligen god, och någon vare sig 
försämring eller förbättring däri i jämförelse med förhållandena föregående års sista 
kvartal har ej inträdt. — Brist på arbetskraft har ej rådt. 

I afseende på löneförhållandena hafva under kvartalet inga förändringar skett, men 
uppger man, att inom facket lönerna stiga år efter år. 

Byggnadsindustrien. Inom denna industrigren har tillgången på arbete varit 
god i likhet med förhållandena under sistlidet år. Det oaktadt har öfverflöd på arbets
kraft förekommit. 

I måleriyrket har arbetstillgången under kvartalet varit lika dålig som under 
sistlidet års sista kvartal. En ny måleriaffär har tillkommit. Öfverflöd på arbetskraft 
har varit rådande, och arbetstiden har varit endast 7 å 8 timmar. 

Beklädnadsindustrien. I skrädderiyrket har arbetstillgången under kvartalet 
varit jämförelsevis god, dock sämre än under föregående kvartal, beroende på förekom
sten af s. k. säsong med däraf följande forcering af arbetet. Inga löneförändringar. 

I skomakeriyrket har arbetstillgången varit mycket dålig och sämre än under före
gående kvartal. Till följd däraf har öfverflöd på arbetskraft varit rådande. 

Inga löneförändringar eller andra viktigare händelser hafva under kvartalet in
träffat. L. J . 

Norrköping. 

Under sist tilländalopna kvartal har härstädes ingen som hälst förändring i arbets
pris anmälts, och någon arbetskonflikt har icke förekommit. 

För industriarbetarne i allmänhet har arbetstillgången varit god, men liksom städse 
under vinterkvartalen har naturligtvis äfven nu brist på arbete varit rådande för grof-
och iitearbetare. Till följd af vinterns mildhet och sjöfartens ovanligt tidiga öppnande 
har dock denna arbetsbrist gjort sig mindre kännbar än befaradt var. Också har för 
de eljest arbetslösa af vederbörande myndigheter beredts tillgång på arbete. Antalet af 
dessa stadens tillfälliga arbetare har uppgått till 298 stycken, af hvilka ungefår hälften 
sysselsatts med stenkrossning samt de öfriga med jordschaktnings- och bergsprängnings
arbeten. Till flertalet har ackordsbetalning erlagts; inkomsten för de med stenkrossning 
sysselsatta har uppgått till i medeltal kr. I.59, för de med jordschaktning till kr. 2.-.t> 
och för de med bergsprängning till kr. 2.os. allt per dag. Vid kvartalets slut kvarvoro 
120 stycken af dessa arbetare i sin tillfälliga tjänst. 
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Byggnadsverksamheten, öfver hvars tillbakagång i närmast föregående kvartals-
berättelser klagats, synes åter vara i tillväxt, i det att ett ganska stort antal nybyggen 
hafva anmälts till uppförande. Arbetena för nästa års landtbrnks-, industri- och konst
utställningar härstädes torde därtill komma att snart nog taga sin början och därmed 
gifva verksamhet och bröd åt mången. 

En arbetsförmedlingsanstalt skall enligt stadsfullmäktiges beslut inrättas i staden. 
Det årliga anslaget för detta ändamål är bestämdt till 6,650 kr. 

H. L. 

Jönköping. 

Under det gångna kvartalet hafva inga större förändringar inträffat på arbets
marknaden. Arbetstillgången har inom de flesta yrkesgrenar varit god. 

Inom vapeyifabrikationen var arbetstillgången ungefär lika med föregående kvartal. 
Inom velocipedtillverktihigen rådde, såsom alltid i början af året stor brådska, 

hvarför öfvertidsarbete i ganska stor utsträckning förekommit; brist på arbetskraft har 
dock i allmänhet icke gjort sin kännbar. 

Inom rågtillverkningen däremot har arbetstillgången varit något mindre än under 
föregående kvartal, hvarför arbetstiden varit förkortad under januari och februari må
nader med 2, under mars månad med 1 timme. (Arbetstiden är under normala förhål
landen 10 timmar per dag.) 

Byggnadsverksamheten var särdeles liflig, måhända ännu mera än under före
gående kvartal. Fortfarande råder brist på arbetskraft. 

Inom träförädlingsindustrien är läget ungefår detsamma som under föregående 
kvartal. Marknaden, i synnerhet den utländska, är fortfarande trög och konkurrensen 
nedpressar alltför mycket priserna. På arbetskraft råder öfverflöd. 

Inom skrädderi- och skomakeriyrkena råder fortfarande brist på skickliga arbe
tare. Arbetstillgången har varit god och något bättre än under samma tid före
gående år. 

Inom bryggcriindustrien var arbetstillgången fortfarande god, men fanns, liksom 
under föregående kvartal, öfverliöd på arbetskraft. 

Inom slakteri- och charkutcriyrkena var arbetstillgången mycket god. Inom 
yrkena finnes ingen bestämd arbetstid. Arbetslönen för dngliga, utlärda arbetare är 
cirka 50 kr. i månaden, för mindre försigkomna 25—40 kr. samt för lärlingar 12—15 
kr. i månaden jämte, för samtliga, kost och logis. 

Några nämnvärda strejker eller lönerörelser hafva icke inträffat under kvartalet. 
Den ekonomiska ställningen torde i allmänhet knnna betecknas såsom mycket god. 

G. L. 

Kalmar. 

Under kvartalet januari—mars har arbetstillgången inom de flesta industri- och 
yrkesgrenar varit god. 

Beträffande kakelugnsfabrikerna har arbetstillgången öfverstigit arbetsstyrkan, och 
tapctfabriksarbetame hafva haft mycket god arbetstillgång. 

Arbetarne vid mekaniska verkstäder hafva däremot haft mindre god arbetstillgång, 
likaså transport- och skoarbetare. De förra bruka ju alltid vid denna tid ha dålig 
arbetsförtjänst, då sjöfarten är ytterst liten. 
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Löneförhållandena äro i det hela oförändrade; endast grcfarbetarne synas ha fått 
en liten förhöjning af lönen och förtjäna de nu 14—18 kr. per vecka. 

Tre arbetskonflikter hafva under kvartalet pågått. Angående ångkvarns- och 
grynkvarnskonflikterna samt konflikten vid ångbageriet hänvisas till redogörelse på 
annat ställe i dessa Meddelanden. Då arbetet vid ångbageriet återupptogs, godkändes i 
arbetsaftalet, att disponenten äger rätt uppsäga arbetare, om anledning därtill gifves, 
utan att de öfriga därför skola nedlägga arbetet. 

Ångkvarnskonflikten pågår ännu, och torde det vara svårt att yttra sig om utsik
terna för konfliktens biläggande. Grynkvarnskonflikten däremot synes snart vara löst, 
då medlingen nu återupptagits och öfverenskommelse redan träffats rörande en del punkter. 

Lönerörelser pågå inom sko-, murare- och träarbetarefacken. 
Hj. A. 

Karlskrona. 

Med här rådande ovanligt blida väderlek har sjöfarten under årets tre första 
månader kunnat på Karlskrona obehindradt fortgå, och har, till följd häraf, arbets-
tillgången för de egentliga grofarbetarne varit ovanligt god. Byggnadsverksamheten, 
som under de senare åren varit ganska liflig härstädes, har, sedan åtskilliga byggnader 
efter hand hunnit fullbordas, visserligen i någon mån minskats, men är emellertid allt 
fortfarande så stor, att arbetarne inom denna yrkes-bransch såväl under det förflutna 
kvartalet haft som ock åtminstone för den närmaste framtiden kunna påräkna god 
arbetsförtjänst. 

Inom samtliga yrkesgrenar har arbetet lugnt kunnat under kvartalet förrättas, 
utan att störas af strejker, lockouter eller dylikt, hvilket gynnsamma förhållande må
hända berott därpå, att tidigare ingångna arbetsaftal ej under kvartalet tilländalupit. 

Såsom varande af särskildt intresse torde böra antecknas, att till stadsfullmäktige 
ingifvits en motion om inrättandet i Karlskrona, i likhet med å en del andra platser i 
landet, af en kommunal arbetsförmedlingsanstalt. För att uppgöra förslag till ordnandet 
af denna angelägenhet hafva stadsfullmäktige tillsatt en kommitté af sju personer. 

J. F. M. 

Kristianstad. 
Oktober—december 1904. 

Grofarbetarefacket. Tillgången på arbete har varit god, bättre än under mot
svarande tid föregående år. Till följd af blid väderlek ha arbetena kunnat fortsättas 
ända in mot jul. Det pågående gatuläggningsarbetet nedlades dock i november månad, 
då en hel del från landet inkomna arbetare måste söka anställning på annat håll. Den 
vanliga arbetstiden är 10 timmar, men afkortas under den mörkare årstiden med 1 timme 
per dygn. Stadens egna arbetare äro antagna mot en daglön af 2.50 kr.; för öfrigt ha 
grofarbetarne 27 öre i timmen. Vid jultiden inträder alltid en stagnation i arbetet. 

Byggnadsverksamheten. En liflig byggnadsverksamhet har ägt rum under det 
gångna året, hvadan tillgång på arbete till och med öfverstigit tillgången på arbetare. 
Flera nybyggnader ha varit under uppförande: arbetet med uppförande af nya kaserner 
för en afdeluing af Vendes artilleriregemente har sysselsatt många arbetare inom bygg
nadsfacket. 
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Under augusti månad ägde från den 1 till den 17 en konflikt rum mellan bygg
mästareföreningen och träarbetarne. Nytt arbetsaftal ingicks emellertid den 17 augusti. 
Arbetstiden är bestämd till 10 timmar per dag, men varar under vintermånaderna endast 
så länge dagsljuset räcker, så vidt ej särskild öfverenskommelse i undantagsfall träffas. 
Till byggnadsträarbetare med 4 års arbetsvana betalas 40 öre i timmen. Arbetare med 
större yrkesskicklighet erhålla högre lön i mån af öfverenskommelse. Öfvertidsarbete 
betalas med 25 a 50 proc. högre lön. Arbetsaftalet med byggnadsträarbetarne skall 
gälla till den 1 mars 1906. 

Murarne ha jämväl haft godt om arbete, om man bortser från senare delen af 
december. Enligt gällande prislista ha nmreriarbetarne en minimilön af 42 öre i timmen. 

Inom måleri' och tapetserareyrkena äro förhållandena normala; inga väsentliga 
förändringar ha under den närmaste tiden inträffat inom det förstnämnda yrket. Det 
gällande aftalet inom tapetserareyrket ingicks den 1 september och varar till den 
1 april 1905. Enligt detta har utlärd gesäll under första halfåret efter afslntad lärotid 
30 öre i timmen, under andra 35 öre. Fnllgod arbetare skall ha en minimilön af 38 öre 
i timmen. 

Inom skrädderiarbetarefacket har tillgången på arbete varit mycket god. Inga 
arbetskonflikter ha förekommit. Den gällande prislistan antogs den 1 maj 1904 och 
gäller till den 1 april 1905 eller längre, om den ej dessförinnan nppsäges. 

Januari—mars 1905. 

Grofarbetarefacket. Arbetstillgången, som under januari var mindre god, har 
för hvarje månad tilltagit och är för närvarande bättre än under samma tid motsvarande 
år. Den gällande prislistan uppsades af grofarbetarefaekföreningen till den 1 april och 
samtidigt gjordes framställning till byggmästareföreningen om underhandling. Af nämnda 
förenings ordförande utlystes möte. 8 af stadens byggmästare och 4 representanter för 
arbetarne tiilstädeskommo. Från arbetarnes sida begärdes en minimilön af 32 öre i 
timmen (mot 27 öre f. n.) inom åldersgränsen 18—55 år. Byggmästareföreningen var 
villig att betala 30 öre i timmen för i år och 32 öre under nästa år med vissa garan
tier. Ingen öfverenskommelse kunde vid mötet träffas, men arbetet fortsattes. Seder
mera beviljades i hufvudsak arbetarnes begäran. Grofarbetarefaekföreningen räknar 
f. n. 290 medlemmar. 

Byggnadsträarbetarefacket har att visa god arbetstillgång och lugna förhållan
den. Inga förändringar i löneförhållandena. 

Mureri arbetarnes prislista, som skulle gälla till den 1 maj, har af fackföreningen 
blifvit uppsagd. Arbetarne begära som minimilön 45 öre i timmen mot 42 för närvarande. 
Efter afslutade underhandlingar har öfverenskommelse träffats med byggmästareföreningen, 
så att murarne få för i år 44 öre i timmen och för nästa år 45 öre som minimilön. 
Byggnadsverksamheten är något mindre än motsvarande tid föregående år; dock råder 
ingen brist på arbete. 

Tapetstrame ha i den nya prislistan, som skall gälla från den 1 april, fått tim
penningen för fullgod arbetare höjd till 40 öre. 

Skrädderiarbetarefacket. Årets första månader uppvisa inom detta fack alltid 
en tid af arbetsbrist, men förhållandet öfvergår till ett motsatt, när våren kommer. 
Inom fackföreningen finnas nu 30 medlemmar. Prislistan är ej uppsagd och gäller 
följaktligen ytterligare ett år. 

För metallindustrien och yllefabriksdriften skall utförligare redogöras under 
nästa kvartal. 

Ett nvtt bageri har öppnats, och ett nvtt tryckeri skall startas i maj. 
O. Th. H. 
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Malmö. 

Ställningen å arbetsmarknaden i Malmö under första kvartalet 1905 har icke upp
visat några afsevärda förändringar. Lönerörelse af större betydelse och underhandlingar 
om ändrad arbetstid pågå inom målare- och byggnadsfacken. 

Inom grofarbetarefacket har tillgången på arbete varit större än under före
gående kvartal; tillgången på arbetskraft har motsvarat efterfrågan, så att hvarken 
öfverflöd eller brist förekommit. De sista veckorna af mars strejkade ett antal grof-
arbetare hos medlemmar tillhörande nya byggmästareföreningen för framtvingande af 
underhandling om lönefrågor. Strejken föranledde en omfattande lockout. 

Inom murarefacket har tillgången på arbete varit god och företett förbättring i 
jämförelse med förhållandena under föregående kvartal; öfverflöd på arbetskraft har 
förekommit liksom nästan alltid under vintermånaderna, då äfven arbetstiden är kortare. 

Inom träarbetarefacket har tillgången på arbete varit dålig, liksom under förra 
kvartalet. Öfverflöd på arbetskraft har förekommit. 

Inom målarefacket har tillgången på arbete varit god och förbättring i jämförelse 
med förhållandena under föregående kvartal inträdt, beroende närmast på att mästarne 
forcerat arbetet i anledning af gällande öfverenskommelses uppsägning och däraf föran
ledd lönerörelse. Tillgången på arbetskraft har i allmänhet motsvarat efterfrågan utom 
under sista veckorna af mars, då brist på arbetskraft förefnnnits. 

Inom tobaksarbetarefacket har tillgången på arbete varit dålig, och öfverflöd på 
arbetskraft rådt. Under en stor del af kvartalet har arbetstiden på grund af bristande 
tillgång på arbete varit minskad till hälften. 

J. L. 

Hälsingborg. 

Ställningen å arbetsmarknaden har under kvartalet i stort sedt varit något sämre 
än motsvarande tid i fjol. Den nnder förra året för högt nppdrifna byggnadsverksam
heten har nu betydligt inskränkts, hvarför åtskillig arbetslöshet förekommit inom alla 
branscher af byggnadsarbete. 

Äfven vid härvarande gummifabrik har arbetstillgången varit mindre än mot
svarande kvartal 1904, så att tillverkningen af galoscher under några veckor varit 
inställd. 

Vid härvarande skeppsrarf har däremot arbetstillgången varit särdeles god och 
bättre än motsvarande tid förra året. 

Normal synes arbetstillgången ha varit inom möbelindustrien, skofabrikerna, 
väfverierna, den mekaniska verkstadsindustrien, socker-, cigarr-, koppar-, super

fosfat-, svafvelsyre-, alun-, kalk-, cinders- och hornlimstillverkningen. 
Tillgången på manlig arbetskraft har i allmänhet fällt motsvarat efterfrågan, med 

undantag af tjänstedrängar till landet. Däremot har tillgången af kvinnlig arbetskraft 
varit otillräcklig på flera områden, men dock gjort sig mest kännbar i fråga om 
tjänarinnor till såväl husligt arbete som till hotell och restaurationsrörelse. Tjänste
platser, där mjölkning förekommer, blifva i de flesta fall obesatta i brist på sökande. 

Den ständiga tillströmningen af icke yrkeslärda arbetare från landsbygden, som i 
städerna söka sin utkomst af fast eller tillfälligt arbete, gör, att tillgången på grof-
arbetare så godt som alltid är betydligt större än efterfrågan. Denna kategori af 
arbetare har också under kvartalet varit utsatt för stor arbetslöshet. 

Den i förra rapporten omnämnda strejken vid en härvarande skjortfabrik aftlu-
tades under mars, då ett arbetsaftal träffades mellan fabriksbolaget och linnesömmer-
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skornas fackförening, att gälla till den 1 mars 1906 med 2 månaders uppsägning och, 
om sädan uteblifver, ytterligare ett år. Enligt denna öfverenskommeke är förenings
rätten garanterad, dock får intet som hälst tryck å någondera sidan på arbetarnes 
frihet i detta afseende förekomma. En mindre prisreduktion, dikterad af konkurrens
hänsyn, blef i några fall vidtagen; därjämte garanterades samtliga förutvarande 
arbeterskor att få återinträda i arbete, innan några nya intagas. Arbetet återupptogs 
den 18 mars af ett 30-tal. 

Under januari förekom en arbetskonflikt vid Hälsingborgs skeppsvarf. Där an
ställda snickare och timmermän hade för en längre tid tillbaka hemställt om timlönens 
höjande från 30—33 till 32—35 öre. Svaret härå lär ha varit tillmötesgående, men 
löneförhöjningen afhördes det oaktadt icke. En ny hemställan gjordes, och arbetet 
uedlades. De strejkande, uppgående till ett 40-tal, voro till största deleu oorganiserade. 
Efter en veckas strejk återupptogs arbetet på de gamla villkoren. 

Den kooperativa verksamheten i Hälsingborg omfattar tre bageriföreningar och en 
handelsförening, hvilkas medlemmar till allra största delen utgöras af arbetare. 

Hälsingborgs allmänna bageriförening u. }>• a., som bildades 1888, bestod vid 
1904 års slut af 1,075 medlemmar. Under sistlidet år bakades 500,229 kg. bröd till ett 
värde af kr. 109,737: 50, hvaraf uppstod en nettovinst af kr. 24,705: 27. Sedan häraf afsatts 
10 % till reservfonden, utdelades 20 % till medlemmarne å under året gjorda brödinköp. 
Föreningen äger fastighet till ett värde af kr. 43,500 och maskiner jämte inventarier 
för kr. 12,362:90. Fonderna utgjorde: medlemmarnes inbetalade insatser kr. 5,375 och 
reservfond kr. 21,203:97. 

Hälsingborgs nya bageri förening, bildad 1891, består af 410 medlemmar. Under 
förra året tillverkades bröd för kr. 50,403:25 med en årsvinst af kr. 10,082: 98, hvilken 
utdelades till medlemmarne med 20 % å gjorda inköp. Denna förening, som förhyr 
bagerilokal, har ett insatskapital af kr. 820 och en reservfond uppgående till cirka 
kr. 3.000. Under innevarande år har emellertid en fastighet inköpts för rörelsens behof. 

Bageri- och bi/ggnadsföreningen n:r 8 u. p, a. är bildad år 1893 och bestod 
vid förra årets slut af 1,399 medlemmar. År 1904 tillverkades bröd för kr. 154,200: 25 
med en årsvinst af kr. 31,244: 35. Sedan af vinsten afsatts 10 % till reservfonden, ut
delades 18 % till medlemmarne å gjorda inköp. Föreningen äger fastighet till ett värde 
af kr. 87,913: 98 och inventarier för kr. 7,861: 47. Af medlemmarne inbetalade fonder 
uppgå till kr. 17,039 och reservfonden till kr. 7,979: 96. 

Kooperativa föreningen Srea u. p a. bildades 1900 och räknade vid förra årets 
slut 558 medlemmar. Föreningens verksamhet, som omfattar handel med matvaror af 
alla slag jämte annat, som tillhör diverseaffär, har egen tillverkning af charkuteri-
varor. Rörelsen är fördelad på en hufvudaffär och två filialer. Varuomsättningen upp
gick under år 1!K)4 till kr. 196,155: 99 med en bruttovinst af kr. 21,349: 07 och netto
vinst af kr. 2,983:91. Föreningen säljer äfvenledes till utomstående, i motsats till 
bageriföreningarna, där endast medlemmarne äga rätt att göra inköp. 

C. J. 

Halmstad. 

Stenindustrien. Vid cemeiittillrerkninyen har tillgången å arbete varit medel
måttig. Öfvertiöd på arbetskraft har förekommit. Under januari arbetades 8 timmar 
dagligen, sedan 10 timmar. 

Inom stenhnggeribra»schen har liflig verksamhet rådt, särskildt med afseende 
på tillverkningen af byggnadssten. Dock har ej sådan brådska förekommit som under 
motsvarande tid 1904. livad gatstenstillcerh-iungen vidkommer har arbetet härmed 
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först under senare delen af kvartalet tagit fart. Som fornt nämnts, har man inom 
Halmstads stenhnggeribolag börjat använda maskiner äfven inom denna bransch. För 
närvarande äger bolaget 12 sådana. Med tillhjälp af desamma lär gatsten kunna 
hnggas för halfva det pris, som arbetet med handkraft kräfver. Jämte vanlig gatsten 
har man på senare tiden börjat hugga en mindre sort (3 a 4 tum på hvarje kant), 
hvilkea kommer att användas ofvanpå makadamen på de stora landsvägarna i Tysk
land. Det är en ny vägbyggnadsmetod, som på så vis kommer att praktiseras, och 
efterfrågan på sådan mindre sten är liflig. Bolagets hela produktion för året är redan 
försåld. För att ytterligare utvidga verksamheten är ett nytt bolag (med ett minimi
kapital af 1,700,000 och ett maximikapital af 3 millioner kr.), under bildning, hvilket 
bolag kommer att öfvertaga den stenhuggerirörelse, som f. n. inom Sverige och Norge 
bedrifves af Halmstads stenhuggeribolag. 

Vid det nya bolagets stenhuggerier komma ett 40-tal maskiner af förut nämndt 
slag att uppsättas. • 

Tillgången på arbetskraft har under kvartalet varit tillräcklig och, särskildt be
träffande grofarbetare, mycket god. 

Metallindustrien. Inom plåtslagerifacket har man i allmänhet haft god till
gång på arbete, detta till följd af de stora byggnadsföretagen. Öfverflöd på arbets
kraft har dock delvis förekommit. Under den mörkare delen af kvartalet arbetades 
endast vid dagsljus. 

Inom smidesyrket har tillgången å arbete varit någorlunda god, om än ej i samma 
grad som under föregående kvartal. Endast några få arbetssökande ha anmält sig. 
Arbetstiden har varit 10 timmar. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Vid gjuterierna har arbetstillgången 
varit någorlunda god, men i de mekaniska verkstäderna var den under förra delen af 
kvartalet tämligen knapp. Den förbättrades dock så småningen, så att den under 
kvartalets senare del kunde betecknas som medelmåttig. Öfverflöd på arbetskraft har 
förekommit, dock ej i större utsträckning. Mest i midten af kvartalet. Arbetstiden 
har utgjort 10 timmar dagligen. I stort sedt har ställningen varit sämre än under 
motsvarande tid 1904. 

Under kvartalet har en nyuppförd fabriksbyggnad tagits i anspråk. Det är en 
fabrik för tillverkning af velocipeder och kassakontrollapparater. Den har fått namnet 
>Fabriken Rex» och sysselsätter f. n. mellan 30 och 40 arbetare. Dess tillverk
ningar ha fått stor afsättning. Öfver 1,200 velocipeder hafva för innevarande år 
försålts, och flera hade kunnat säljas, om de hunnit tillverkas. När den brådaste 
säsongen för velocipedfabrikationen är öfver, börjar tillverkningen af kassakontroll-
apparaterna. 

Inom skeppsbyggeriet har tillgången på arbete fortfarande varit synnerligen klen. 
Endast omkring hälften af den vanliga arbetsstyrkan har kunnat sysselsättas. Under 
mars har arbetats 10 timmar, under januari och februari endast vid dagsljus. 

Byggnadsverksamheten. Inom byggnadsyrket är fortfarande synnerligen lif-
ligt. Någon brist på arbetskraft har dock ej förekommit. Tvärtom har så mycket 
folk från andra platser anmält sig, att man ej kunnat ta emot dem alla. Under den 
mörkare delen af kvartalet arbetades 7, 8 ä 9 timmar, men under mars 10 timmar. 

Inom målareyrket har tillgången å arbete varit klen och i allmänhet sämre än 
under motsvarande tid förra året. Hos en del mästare ha t. o. m. de ordinarie arbe-
tarne fått gå sysslolösa under en god del af kvartalet. 

Trävaruindustrien. Inom snickerifabriksverksamlieten har man på somliga 
ställen haft mycket med arbete, på andra mindre. Flera arbetssökande, än som kunnat 
mottagas, ha anmält sig. Arbetstiden har under början af kvartalet utgjort 8 ä 9 
timmar och under slutet 10 timmar dagligen. 

Inom möbehnickeriet har också tillgången på arbete varit växlande. I allmänhet 
har ställningen varit vida sämre än under föregående kvartal. Hos somliga mästare 
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har man haft rätt ondt om arbete. Öfverflöd af arbetskraft har därför förekommit. 
Man har i allmänhet arbetat endast vid dagsljus. 

Läderindustrien. Inom garfveriyrket var tillgången å arbete god. Arbets
tiden har utgjort 10'/» timmar. 

Inom sadelmakareyrket och tapetserarebranschen har ställningen varit tryckt 
och nästan sämre än under föregående kvartal och motsvarande tid i fjol. På somliga 
ställen måste man minska arbetskraften. Arbetstiden har utgjort IOV2 timmar, om 
lördagarna 9Vs. 

Textilindustrien. Tillgången å arbete har varit god och bättre än under före
gående kvartal och motsvarande tid i fjol. Ej så litet öfvertidsarbete har förekommit. 

Beklädnadsindustrien. Inom skrädderiyrket har kvartalet, som ju ligger 
utom säsongen, varit jämförelsevis godt. Arbetstiden har för veckoarbetarne utgjort 
10 timmar. 

Inom skotillverkningen kan tillgången på arbete betecknas som medelmåttig, I 
slutet af mars och sedan in i april har brist på dugliga arbetare delvis förekommit. 

Pappersindustrien. Inom bokbinderifacket var arbetstillgången god liksom 
under föregående kvartal. Brist på dugliga arbetare har delvis förekommit. Arbets
tiden har hela kvartalet utgjort 10 timmar. 

Den grafiska industrien. Inom boktryckeriyrket har man haft godt om ar
bete, utan att någon brist på arbetskraft dock förmärkts. Arbetstiden har varit 9 
timmar. Emellanåt har dock öfvertidsarbete förekommit. 

Lönerörelser. 

Plåtslagarne ha uppsagt sin prislista till 1 april med begäran om 3—5 öres för
ökning i timlönen. Någon öfverenskommelse är ännu ej träffad. 

Handtlangare och utearbetare vid Halmstads gjuteri och mekaniska verkstad ha 
likaledes framställt begäran om löneförhöjning, men något svar har ej ännu afgifvits. 

Inom murareyrket ha handtlangarne framställt begäran om löneförhöjning 
från 29 öre till 34 öre per timme. Förbundsstyrelsen har medlat och framlagt förslag 
om 32 öre under ett år, räknadt från 1 april, och 33 öre under därpå följande år. 
Detta förslag ha arbetsgifvarne godkänt, och det är goda utsikter, att det skall blifva 
fastställdt. 

Äfven måleriarbetames prislista har blifvit uppsagd till 1 april, men någon 
öfverenskommelse är ännu ej kommen till stånd. Underhandlingar pågå. 

För skomakeriarbetarne tillämpas ny prislista från 1 april. Enligt denna har 
betalningen för ackordsarbetet stigit med 10—15 %. Veckoarbetarne, som förut för 10 
timmars arbete hade 16 kr. pr vecka, ha fått 18 kr för samma tid. För öfrigt inne
håller öfverenskommelsen, att den mästare, som vill ha arbetare i sitt yrke, skall till
höra mästareföreningen, och att arbetarne skola tillhöra sin fackorganisation. 

K. V. P. 

Göteborg. 
Ställningen på arbetsmarknaden under det gångna kvartalet kan i stort sedt be

traktas såsom jämförelsevis god, bättre än motsvarande tid föregående år och betydligt 
bättre än under samma tid 1903. 

Stenindustrien. Inom stenhuggericerksamheten i Bohuslän ha inskränkningar 
på grund af marknadens läge måst vidtagas. De större firmorna lägga an på att koncen-
rera sin verksamhet till de berg, som de själfva äga eller arrenderat för mångårig 
brytning. 
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Den långvariga konflikten inom stenhuggeribranschen afslutades i slutet af år 1904. 
Ur det nya aftalet må anföras: 

Först uppställas detaljerade betingspriser. Därefter bestämmes, att timlönen skall 
fara 40 öre for 10 timmars arbetsdag; öfvertid och söndagsarbete betalas med 60 öre i 
timmen. 

Hvarje stenhuggare skall för den tid, för hvilken prislistan blifver för honom 
gällande, genom arbetsgifvarnes försorg olycksfallförsäkras för ett tusen (1,000) kr. mot 
skyldighet för stenhuggaren att till premien bidraga med 50 öre i månaden. Försäk
ringen omfattar numera äfven olycksfall utom arbetet, och skola arbetarne deltaga i den 
högre premie, som härför kan erfordras. 

Om någon af de i aftalet deltagande firmorna önskar hugga en i prislistan ej upp
tagen stensort, skall, sedan profsten å densamma blifvit till vederbörande arbetare ut
ställd, priset för densamma bestämmas af arbetsgifvarne och de vederbörande fackför
eningar gemensamt; och skall det pris, som sålunda fastställes, vara för dessa parter 
lika bindande som prislistan. 

Uppnås ej på detta sätt enighet om priset, skall detsamma fastställas af en härför 
tillsatt skiljenämnd, sammansatt sålunda att två ledamöter väljas af de stenhuggeri-
agare, som underskrifvit detta prisaftal, två ledamöter väljas af vederbörande fack
föreningar, hvilka skiljemän skola vara fackmän, samt en femte ledamot väljes af före-
nämnda fyra, eller om dessa ej om valet ena sig, af landshöfdingen i länet. Det på sist
nämnda sätt bestämda priset blifver för hela distriktet gällande på samma sätt som 
prislistan. 

Såsom rättesnöre vid fastställandet gäller, att priset skall sättas i proportion till 
prislistans öfriga priser. 

Dessa förpliktelser, liksom själfva prislistan, afse allt gatstenhuggeriarbete i Göte
borgs och Bohus län upp till och med Grebbestads distrikt. 

Skulle före aftalets utlöpande tull å gatsten komma att tillämpas i Tyskland 
eller England, äro arbetsgifvarne berättigade att blifva från aftalet befriade tre månader 
efter uppsägning. 

Aftalet omfattar icke tillverkning af sten med hjälp af huggmaskin. 
Uppstår tvist om tolkningen och tillämpningen af detta aftal, eller annan tvist af 

rättstvists natur, skall, om endera parten så yrkar, tvisten afgöras af skiljemän enligt 
lagen om skiljemän. 

Sådana befattningar, som innebära uppdrag att bevaka arbetsgifvarnes intressen 
och rätt gent emot arbetarne, såsom föreståndare, förmän, stenmätare och brottbasar, 
kunna efter arbetsgifvarnes bestämda uppfattning enligt sakens natur icke innehafvas af 
fackföreningsmedlemmar. Det bekräftas, att arbetsgifvarnes förfarande i enlighet här
med ej får betraktas såsom något intrång i föreningsrätten. Tillsättandet och afske-
dandet af sådana befattningsinnehafvare förblifver arbetsgifvarnes ensak. 

Sådana i arbetsgifvarens tjänst nu anställda personer, som tilläfventyrs redan nu 
äro medlemmar af fackförening, få dock af denna anledning icke afskedas eller trakasseras. 

Aftalet, prislistan däruti inbegripen, skall gälla intill den 1 april 1907 och 
därefter med tre månaders uppsägningstid. Sådan uppsägning må dock icke från 
arbetsgifvarnes sida göras så, att aftalstiden löper till ända under någon af månaderna 
från och med oktober till och med februari; liksom uppsägning från arbetarne? sida 
icke må göras så, att aftalstiden löper till ända under någon af månaderna från och 
med januari till och med maj. Uppsägningen skall för att vara bindande åtföljas af 
förslag af den uppsägande parten till ny prislista samt göras skriftligen: a) å fack
föreningarnas sida af Stenhuggareförbundets öfverstyrelse hos samtliga de arbetsgifvare, 
som undertecknat aftalet, och b) å arbetsgifvarnes sida: hos förbundets öfverstyrelse och 
hos öfriga arbetsgifvare. 

Inom gråstensarbetarefacket har arbetstiden utgjort 60 timmar pr vecka. Lönen 
utgör 35, 38 och 40 öre pr timme, och är veckoförtjänsten beroende på väderleksför-
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hållandena. I facket sysselsättas 335 arbetare, hvilka alla äro organiserade. Högsta 
antalet arbetslösa var under januari 10, februari 8, mars O. Vid ett arbetsställe före
kom i januari lönenedsättning för 7 arbetare, men blef detta, till arbetarnes fördel, inom 
kort ändradt. 

Kakelugnsmakarekonflikten, som började i höstas, har ej afslutats under kvar
talet; men då detta skrifves är den löst på så sätt, att lärlingsfrågan öfverlämnas till 
en kommitté, bildad af båda yrkesorganisationerna. Blockad såväl mot arbetsgifvare 
som mot arbetare upphäfves, arbetarnes kooperativa företag får ej motarbetas af mästarne, 
den förutvarande prislistan gäller för ett år med en liten förändring af prisberäkningen 
för ett visst slags ugnar samt en ökning af priset för ett annat slag. Tnga repressalier 
skulle få utöfvas mot dem som arbetat under den tid konflikten varat. 

Inom lerkärlsfabriksindustrien har fabrikationen bedrifvits jämnt, men omsätt
ningen har varit ringa, och har detta kvartal ungefärligen visat sig lika med föregående, 
men något bättre än motsvarande kvartal 1904. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft 
ha ungefär motsvarat hvarandra. Löneförhöjningar eller -sänkningar ha ej förekommit. 

Vid gastillverkningen ha mot slutet af l:sta kvartalet, som vanligt, c:a 10 
arbetare fått sluta på grund af minskad gasfabrikation. 

Metallindustrien. Bleck- och plåtslageriarbetarnes arbetstid har under kvar
talet ökats från 40 till 54 å 59 timmar i veckan, beroende på bättre arbetstillgång mot 
slutet af mars. Veckoförtjänsten utgjorde 15—2G'55 kronor för vuxen arbetare, 
4—10 kronor för minderåriga, hvilkas antal var 30. I facket sysselsättas c:a 140 ar
betare, hvaraf 128 voro organiserade. Högsta antalet arbetslösa var under januari 12, 
februari 8, mars 6. 

I sin helhet har detta kvartal för arbetarne visat sig rara betydligt bättre än 
såväl föregående kvartal som motsvarande kvartal föregående år. 

Underhandlingar mellan Svenska Bleck- och plåtslagareförbundets afdelning här-
städes och Plåtslagaremästarnes yrkesförening ha Torts sedan den 15 mars. Enighet har 
(då detta skrifves) uppnåtts om de flesta punkter: ackordsprislistan har emellertid ännu 
ej kommit under behandling. Olöst är också timlönsfrågan äfvensom frågan om 5 öres 
förhöjning pr timme vid skrapnings- och strykningsarbete. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. A de mek. verkstäderna och skepps-
varfven ha förhållandena varit ungefär lika med motsvarande tid föregående år. Inom 
de mekaniska verkstäderna tycks det finnas öfverflöd på arbetskraft men brist på verk
ligt duglig sådan. Detta kvartal företer alltid stegrad verksamhet, beroende på de stän
digt återkommande vårutrustningarna för kanal-, nord- och östersjötraderna. 

Lönerörelse har pågått i fråga om modellsnickarne, plåtslagarne, svarfvarne, filarne 
och gjutarne vid de mekaniska verkstäderna. 

I gjutarefacket sysselsättas ca 200 arbetare, hvaraf 170 vuxna och 30 minder
åriga (under 18 år). Af arbetarne voro 155 organiserade. Under kvartalets olika må
nader uppgick högsta antalet arbetslösa endast till 8. 

Någon lönerörelse förekom ej. 
Utearbetare vid en verkstad nedlade den 24 mars arbetet och fordrade timlönens 

höjning från 20 till 25 öre. Samma dag höjdes timlönen och arbetet återupptogs. 
Vid statens reparationsverkstad varierade veckoförtjänsten för maskin- och järn

arbetare samt smeder mellan 1380—2220 kronor, för träarbetare från 1380—2160 kronor 
samt för handtlangare från 11'80—15 kronor. 

Järn- och metallarbetare gjorde till hamnstyrelsen framställning om förbättrade 
löneförhållanden för vid stadens reparationsverkstad anställda järnarbetare äfvensom för 
eldare och maskinister. Då denna framställning icke kunde bifallas, inlämnades i mars 
ett medlingsförslag med något modifierade kraf. Någon uppgörelse har ännu, vid kvar
talets slut, icke skett. 

Inom vagnmakarefacket är den ordinarie arbetstiden 60 timmar pr vecka och 
utgör veckoförtjänsten 19-80 kronor, för minderåriga 6—8 kronor. I facket sysselsättas 
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17 arbetare, hvaraf flertalet äro organiserade. Arbetslöshet förekom endast för en ar
betare änder 3 veckors tid under mars manad. 

Byggnadsverksamheten . Inom byggnadsbranschen var arbetstillgängen ganska 
god; ej heller rådde någon brist på arbetskraft. 

Ofvertidsarbete har ej förekommit, men förkortning af arbetstiden som vanligt på 
grand af kortare dagsljus. Detta kvartal har ungefär varit lika med motsvarande kvar
tal föregående år, möjligen något bättre arbetstillgång på grund af den milda väder
leken. 

Byggnadsträarbetarne ha under kvartalet gjort framställning till byggmästare
föreningen om förhöjd arbetslön och ett fast arbetsaftal. A denna framställning har 
ännu icke något svar erhållits. 

Inom målareyrket var arbetstiden i början af kvartalet 36, men har sedermera 
ökats till 48 timmar. 

I facket sysselsättas c:a 400 arbetare, däraf 124 under 18 år. Af dessa arbetare 
äro 340 organiserade. Högsta antalet arbetslösa var under jan. 375, febr. 30O, mars 150. 

Ofvertidsarbete eller lönerörelse har ej förekommit. 
Inom murarefacket är arbetstiden 48 timmar i veckan. Veekoförijänsten har 

för vuxen arbetare ökats från 21-60 till 24 kronor och kommer sig detta däraf, att tim
penningen ökats med 5 öre pr timme; minderåriga erhålla 16'80 kronor pr vecka. 
Stor arbetsbrist rådde för murarne under detta kvartal, så att ända upp till hälften 
af dem voro arbetslösa under januari, och var högsta antalet arbetslösa under februari 
och mars resp. 250 och 100. 

TJr det från och med den 1 januari 1Ö05 gällande arbetsaftalet må följande med
delas : 

Arbetstiden bestämmes till 10 timmar hvarje hälgfri dag under den ljusa års
tiden; dock må under juni. jul i och augusti månader arbetstiden så fördelas, att 60 
arbetstimmar under normala förhållanden blifvit uppnådda kl. 2 e. ni. lördag, för s i-
vidt icke särskilda hinder härför möta. Vid normal arbetstid börjar arbetet i regel 
kl. V> 7 f. m., frukostrast Va 9—9, middagsrast kl. 1 med minst 1 timme. Under den mörka 
delen af året börjar middagsrasten kl. 12. 

Aflöning utbetalas en gång i veckan omedelbart efter ordinarie arbetstidens slut 
till och med föregående dag. 

Som aflöningsdag bestämmes fredagen eller, ifall hälgdag då infaller, dagen förut. 
Aflöning utgår till duglig och flitig murare, som arbetat i yrket minst fyra år. 

med 50 öre pr timme från och med den 1 januari 1905. Ifall murare på grund af 
sjukdom eller annan orsak k k e motsvarar vanlig duglig murare, kan aflöningen ned
sättas under gällande timlön, dock med högst 20 #. 

Begär arbetsgifvaren öfvertids- eller nattarbete, hvilket endast i trängande fall 
får anlitas, betalas för det förra 20?» och för det senare 50$ förhöjning å gällande 
timlön. Öfvertid räknas mellan kl. 5—6 f. ni. och 7—£> e. m. Nattarbete mellan kl. 
9 e. m. och 5 f. ni. 

Vid ackordsarbete utbetalas aflöning efter gällande timlön. Befintliga öfverskott 
utbetalaä först sedan arbetet är verkställdt, och senast 14 dagar efter detsammas full
görande. Skulle det visa sig, att vid ackord daglön ej uppnås, upphör ackordet 
a t t gälla; dock är murare skyldig att kvarstanna, till dess det åtagna arbetet blifvit 
fnllgjordt. 

Då 1 maj inträifar på föckendag. afsiutas arbetet kl. 1 middagen. 
Murare är skyldig att vid anmodan uppgifva föregående arbetsgifvare och af

löning. 
Olycksfallsersättning utbetalas i enlighet med stadgarna för Göteborgs Byggmästare

föreningens Olycksfallsförsäkringskassa. 
A hvarje större arbetsplats upplåter arbetsgifvare en tät, med fönster försedd 

lokal åt arbetarne, för vistelse under ogynnsamt väder och under måltiderna samt för-

12 
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varing af mat, kläder och verktyg. Denna lokal uppvärme? under vintern i den måa 
ske kan, såvida icke särskilda svårigheter yppa sig. Lokalen lägges så att vatten och 
fuktighet undvikas. 

Under den tid detta aftal gäller får icke vare sig blockad, sträjk eller lockout af 
någondera parten företagas. 

För slitande af sådana meningsskiljaktigheter, scm kunna uppstå genom olika 
tolkning af detta aftal, skall skiljenämnd efter detta aftals ikraftträdande t i l l 
sättas. 

Trävaruindustr ien . Exporten af grufstöttor (props) har fortfarande varit dålig. 
Tillförseln af virke från det inre af landet har vari t högst obetydlig på grund af den 
milda vintern utan före j f-kogarna. Ofverflöd på arbetskraft har förekommit. 

Det s W förflutna kvartalet har varit betydligt sämre än motsvarande tid före
gående år. 

Såsom belysande för förhållandena incm trävaruindustrien meddelas följande upp
gifter (jfr >Meddel.» 1904, s. 168—175, 353—356 cch 478 samt s. 57 för år 1905). 

Sågverks- cch snickerifabriksarbetare (vid ett arbetsställe). Arbetstid från 
56 Vs—40 timmar i veckan, minskningen i arbetstiden gäller endast för 34 arbetare 
från den 9 mars till kvartalets slut; orsaken härtill är arbetsbrist. 

Veck&förtjänst under kvartalet från 1380, 14-37. 1080, 1840, 19-12 och 21 kronor.. 
> > > för minderåriga 6'40—7'46 kronor. Veckoförtjän

sten har minskats från 15'25—10'80 kronor och kommer sig detta af inskränkt arbetstid, 
hvilken inträffade den 9 mars. 

I facket sysselsättas f. n. 147 arbetare, däraf 15 under 18 år. 
Af arbetarne vore 74 organiserade. Under januari och februari var högsta antalet, 

arbetslösa 14 och under mars 36. 
Lönerörelse eller öfvertidsarbete har ej förekommit. 
12 arbetare hafva fri ved. 
Nattarbete förekommer ofta för 18 ä 23 man. fast arbetstiden inskränkts för 34 

arbetare till 8 timmar pr dag, hvilka ha arbete hela veckan utom lördag. 
Hyfleri- och brädgårdsarbetare (vid ett arbetsställe). Under kvartalets tvenne 

första veckor förekom ej något arbete på grund af reparationer. Teckoförtjänsten för 
vuxna arbetare varierar mellan 13'50—24 kronor och för minderåriga 6—750. Vecko
förtjänsten har sålunda minskats från förutvarande 15—24 till 1350—24 kronor och 
kommer sig detta däraf, a t t arbetstiden minskats med 1 timme pr dag; detta berör dock 
endast utearbetare. 

På platsen sysselsättas 500—550 arbetare, däraf 125—150 minderåriga (under 18 
ur); c;a 290 äro organiserade. 

Arbetslöshet har endast förekommit i brädgården, deck knnna ej fullt tillförlitliga 
uppgifter lämnas därom, men torde arbetslösheten vara ungefär lika med föregående 
kvartal. 

Inom möbehnii-kareyrket var arbetstillgången någorlunda god, dock inträdde 
någon försämring vid slutet af kvartalet. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft 
ha ungefärligen motsvarat hvarandra. Löneförhöjningar eller -sänkningar ha ej före
kommit och öfvertidsarbete endast i enstaka fall. 

Vid korktillrerkningen sysselsättas 105 arbetare, hvaraf 40 vuxna män, 46-
kvinnor och 19 minderåriga (under 18 år): af dessa arbetare äro 41 (däribland en 
kvinna) organiserade. Den genomsnittliga veckoförtjänsten utgör för män c;a 18 kronor, 
för kvinnor c;a 7 50 kronor och för minderåriga c:a 6 kronor. Mesta arbetet utföres på. 
ackord. 

Under kvartalet har högsta antalet arbetslösa endast uppgått till 2. 
Läder industr ien . Veckeförtjänst (minimilön) 15—16-50 kronor. 
Vid ett arbetsställe hafva arbetarne erhållit en kronas löneförhöjning i veckan. 
Öfvertidsarbete förekom vid ett arbetsställe, dock endast för maskinpersonalen. 
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Text i l indus tr i en . Inom väflagarefacket är arbetstiden 60 timmar i veckan och 
veckoförtjänsten 21 kronor. I facket sysselsättas 46 arbetare, hvaraf 33 äro organiserade. 

Beklädnadsindustr ien . Inom skrädderiyrket var tillgången å arbete något 
bättre än föregående kvartal och ungefär lika med motsvarande kvartal föregående år. 
Arbetskraft synes det vara godt om. 

Vid en siofabrik utbröt den 24 mars konflikt, emedan arbetarne ansågo, att en
ligt gällande aftal arbetet skulle sluta kl. 12 middagen, medan arbetsgifvaren ville, a t t 
arbetet skulle fortgå ti l l kl. 7 på aftonen. Då arbetarne vägrade, blefvo de afskedade. 
Arbetet återupptogs den 30 mars, sedan arbetarne förklarat, att de ej längre anse dagen 
före Marie bebådelsedag för hälgdagsafton. 

Närings - och n jutn ingsmede l s indus tr i en . Inom bryggeriindustrien äro för
hållandena i det närmaste oförändrade. De organiserade arbetarnes antal har under 
kvartalet ökats med 20; f. n. äro 350 organiserade, däraf 260 manliga och 90 kvinn
liga. Veckoförtjänsten utgjorde (under kvartalet) för mani. ordin, arbetare 18, för extra 
15C0 kronor och för kvinnliga arbetare 9'GO kronor. 

Inom charkuteriyrket är arbetstiden obestämd. 
Veckoförtjänsten utgör för vuxen arbetare från 1 0 ^ 1 5 kronor förutom mat om 

arbetsdagarna. Lärlingar erhålla 4—8 kronor -med maten. 
Af fackets 85 arbetare äro 70 organiserade. Någon arbetslöshet synes ej hafva 

förekommit. 
Lönerörelse pågår. Arbetarne inlämnade den 13 mars genom sin fackförening 

till charkuteriidkarne en anhållan om ny prislista, hvars hufvudsakliga fordringar äro 
följande: 

Bestämd arbetstid (60 timmar). Bestämd minimilön för fullt kunnig arbetare. 
Lärlingssystemets ordnande. Kost- och logisystemet afskaffas. Manlig arbetare, som 
visar sig arbetsam cch duglig samt kan förete betyg på minst 4 års arbete inom yrket, 
erhåller en minimilön af 24 kronor pr vecka. Arbetare, scm varit kortare tid anställd 
inom yrket, anses som lärling, och betalas för l:a läroåret 12, 2:a IG, 3:e 18 och 4:e 
20 kronor, allt pr vecka, cch användes lärling hufvudsakligen till arbete inom yrket. 

Öfvertidsarbete betalas med 35 %; natt- och söndagsarbete med 50 % förhöjning 
på den lön arbetaren åtnjuter. Nattarbete räknas från kl. 9 e. m. till 5 f. m. Vi
dare yrkas på bestämd uppsägningstid, föreningsrätt m. m. 

För margarinarbetare (vid fabriken i Göteborg) äro förhållandena i det när
maste oförändrade. Fabriken sysselsätter 119 arbetare, däraf 99 manliga och 20 kvinn
liga. Alla äro organiserade. 

Strejk utbröt den 15 mars vid en anjovisfabrik, emedan arbeterskorna befarade, 
att arbetsgifvaren ämnade ersätta dem med ny personal från skärgården. Strejken, 
i hvilken äfven de manliga arbetarne deltogo, berörde 8 män och 10 kvinnor. Öfverens-
kommelse träffades redan påföljande dag och arbetet återupptogs. 

Pappers industr ien . Inom bokbinderifacket växlar veckoförtjänsten för manlig 
arbetare mellan 22—26 kr., för kvinnlig mellan 6—14 kr., för minderåriga mellan 
3—6 kr. 

I facket sysselsättas c:a 250 arbetare, däraf c:a 90 manliga, c:a 125 kvinnliga 
cch 35 minderåriga. 

Högsta antalet arbetslösa var under januari 7, februari 6 och mars 70. På grund 
af eldsvåda i en kartongfabrik blef arbetslösheten så hög under mars månad. 

Transportverksamheten . Tillgången å arbete var inom sjöfartsnäringen sämre 
än föregående kvartal, och ligger just svårigheten i att finna sysselsättning för fartygen. 
På arbetskraft finnes öfverflöd och lönerna hålla sig lika, oberoende cm fartygen gå 
med förtjänst eller ej. 

Inom stufveriarbetarefacket äro förhållandena i sin helhet oförändrade. Detta 
kvartal har visat sig bättre än motsvarande kvartal föregående år, beroende dels på 
bättre arbetstillgång dels därpå, att arbetarne haft 45 öre pr timme mot 40 öre i fjol. 
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Inom tcgellossarefacket brukar arbetet fördelas efter t-ar och ordning så, att ar
betsförtjänsten, under e:a 7 månaders tid af året, varierar mellan 15—18 kronor 'pr 
vecka. 

Stor arbetslöshet rädde under januari och februari månader, men änder mars må
nad voro alla sysselsatta. 

Inom kolbärarefacket utgjorde under kvartalet veekoförtjänsten i genomsnitt 20 
kronor. Allt arbete utföres på ackord. I facket sysselsättas 154 arbetare, hvaraf alla 
äro organiserade. Arbetslöshet har ej förekommit under detta kvartal, men däremot 
öfvertidsarbete, dock i mindre utsträckning. 

Inom sandlossarefacket har veekoförtjänsten för de organiserade arbetarne i ge
nomsnitt under hela kvartalet utgjort kronor 11'60, sålunda betydligt mindre än före
gående kvartal, men betydligt bättre än motsvarande kvartal föregående år. Blott 10 
arbetare i facket äro organiserade. 

De oorganiserade, som arbeta för Göteborgs stad, ha till större delen varit arbets
lösa eller måst söka sig arbete utom facket. 

Packhusarbetarne inlämnade den 11 mars ett förslag till fullständig prislista, men 
till någon uppgörelse har det ännu ej kommit. 

Renhållningsverket i Göteborg sysselsätter c:a 220 arbetare. Arbetstiden är under 
sommaren 60 timmar och under vintern betydligt lägre. 

Veekoförtjänsten är kronor 1650 första året. 
» > y 19'50 andra > 
» > > 2 1 ' — tredje > 

Öfvertidsarbete betalas ej. Lönerörelse har ej förekommit och minderåriga syssel
sättas ej. Alla arbetare äro oorganiserade. 

J. K. 

Till afdelningen för arbetsstatistik har ombudet i Göteborg jämväl öfverlämnat 
en detaljerad förteckning öfver fackföreningar i staden under åreu 1890—1904. Med 
afseende å de däri meddelade uppgifterna om föreningarnas medlemsantal märkes, att 
vid tiden omkring år 1900 inom de flesta organisationerna började tillämpas noggrannare 
kontroll i fråga om fullgjorda betalningsskyldigheter o. s. v., hvadan från och med den 
angifna tidpunkten siffrorna äro mer tillförlitliga än för de därförut liggande åren. An
märkas bör också, att inom vissa organisationer förekomma halfbetalande medlemmar, 
hvaraf följer, a t t då medlemniarne beräknats efter inbetalade hela afgifter, deras antal 
i vissa fall angifvits något för lågt. 

Vid jämförelse med de uppgifter om antalet fackligt organiserade arbetare i Göte
borg, som återfinnas i föregående häfte af dessa >Meddelanden», synes också det nedan 
anförda medlemstalet år 1903 vara något för litet. I alla händelser torde de i efter
följande tabell sammanfattade uppgifterna lämna en i hufvudsak riktig bild af organisa
tionsväsendet i Göteborg under den behandlade perioden. 
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Fackföreningar i Göteborg åren 1890—1904. 

Tabellens siffror utvisa, att arbetarnes fackliga organisationsväsende, som vid 
periodens början var skäligeu svagt utveekladt, under åren 1890—189;) i stort sedt be
fann sig i ett stillastående, scm år 18114 förbyttes i en afgjord tillbakagång. I och med 
det påföljande året började däremot ett starkt uppsving, som fortgick till och med år 
1899; åren 1900—1902 förete åter något sjunkande siffror, men därefter vidtog ånyo en 
period af framåtgående, som ännu tcrde fortfara. Anmärkningsvärdt ehuru fullt natur
ligt är, att dessa clika utvecklingsfaser nära sammanfalla med konjunkturväxlingarna 
inom det ekonomiska lifvet öfverhufvud. 

Vänersborg. 

Med anledning af missväxten sistliden sommar i västra Sverige och barvintern har 
det varit föga tillfälle till arbetsförtjänst för arbe^sökande såväl på landsbygden som i 
städerna under första kvartalet. I följd häraf har det varit mycket god tillgång på 
arbetskraft för alla industrier. Någon nämnvärd byggnadsverksamhet har icke bedrif-
vits och ej heller andra större arbetsföretag, som kunnat gifra sysselsättning åt grof-
arbetare m. fl. Det oaktadt hafva arbetspriserna hållit sig oförändrade. 

Enligt inkomna uppgifter från flera industrier i Vänersborg och norra delen af 
Alfaborgs län hafva inga löneförändringar vidtagits under första kvartalet, och hos fler-
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talet har hvarken något nämnvärdt öfvertidsarbete eller någon större förkortning af 
arbetstiden förekommit. Arbetsstyrkorna ha ock bibehållits i det närmaste oförändrade. 

Med afseende å de särskilda industri- eller yrkesgrenarna har inom 
Järnindustrien varit full tillgång på arbete för de större, men delvis knapp för 

de mindre verkstäderna samt ställningen i öfrigt varit densamma som under sistlidna höst. 
Pappers- och pappersmassefabrikationen har, såsom förhållandet varit under 

senare åren, haft god eller normal tillgång på arbete och några förändringar i konjunk
turerna kunna icke förutses. 

För tändsficksfabrikationen har arbetstillgången varit mindre god och afsätt-
ningen klen, beroende på att en del marknader äro öfverfyllda. Från föregående kvartal 
har en försämring inträdt och konjunkturerna blifvit sämre än under samma tid för-
lidet år. Någon förkortning i arbetstiden har fördenskull måst vidtagas. 

Bryggerierna hafva haft någorlunda tillfredsställande afsättning med undantag af 
ett bryggeri, som fortfarande lider af en boykottning från de organiserade arbetarne 
sedan början af sistlidet år. 

Inom skofabriksbranschen hafva konjunkturerna under första kvartalet varit 
ogynnsamma med trög köplust och tryckta priser på fabrikaten, höjda sådana på rå
varor och materiel samt hård konkurrens. Ett förslag att samtliga skofabriker skulle 
höja priserna å skodon har icke kunnat allmänt genomföras. 

Den vid en härvarande skofabrik den 23 sistlidne februari påbörjade strejken fort
gick oförändrad vid kvartalets slut. Någon öfverenskommelse har icke kunnat träffas, 
emedan båda parterna vidhållit sina olika sätt för underhandlingarna, i det fabriks
ägaren förklarat sig icke ingå på andra än skriftliga och arbetarne endast på muntliga 
underhandlingar. Hittills har det alltså varit blott underhandlingssättet, som striden 
närmast gällt. 

Under tiden har emellertid fabriken intagit nya arbetare i mån af behof, upp
gående den 1 april till omkring 75. De icke strejkande arbetarne voro 200. Af de 
c:a 400 strejkande arbetarne hafva inga återgått till arbetet. Fabriken kan endast så 
småningom antaga nya arbetare, emedan den med strejken i sikte afsade sig ett stort 
antal order och antcg andra villkorligt. 

J. W. 

Borås. 

Inom textilindustrien har tillgången på arbete varit synnerligen god, och på åt
skilliga fabriker har arbetskraften varit otillräcklig. 

Bland murare, byggnadssnickare och grafarbetare har tillgången på arbete varit 
bättre än hvad som plägar vara fallet denna tid på året. 

Medlemsantalet i fackföreningarna lär under kvartalet hafva ökats betydligt. 
Någon löneförändring har ej ägt rum, men mellan färgare och appreturarbetare 

samt respektive arbetsgifvare pågå underhandlingar om löneförhöjning. 
D. H. 

Örebro. 

Under ifrågavarande kvartal hafva förhållandena på härvarande arbetsmarknad 
ej genomgått några som hälst förändringar. Ingen ändring af vare sig arbetstid eller 
arbetspris har försports och ej heller några kraf på dylik ändring. 

M. K. 



ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 169 

Västerås. 

Förhållandena på arbetsmarknaden hafva under första kvartalet 1905 i det hela 
•varit likadana som under sista kvartalet förra året. Inom skrädderiyrket har löne
rörelse pågått, och ny prislista antagits att gälla från den 1 april. Uppgörelsen kom 
till stånd ntan konflikt och medförde ej obetydliga förhöjningar i arbetslönen. 

Ett kooperativt bageri har startats härstädes. 
K. H. 

Falun. 

Med undantag af en mindre strejk, för hvilken här nedan lämnas redogörelse, har 
ställningen på arbetsmarknaden under kvartalet i det närmaste varit oförändrad. Dock 
har arbetslösheten, synnerligast bland grofarbetare, varit ovanligt stor, oaktadt något 
större antal arbetslösa ej blifvit anmälda i resp. fackföreningar. 

Grufarbete. Arbetstillgången har varit god; dock har den icke motsvarat efter
frågan. 

Stenindustrien. Arbetstillgången var god inom kakeltillverkningen, och under 
januari rådde brist på arbetskraft. 

Metallindustrien. Inom smidesyrket var arbetstillgången god, ehuru något 
sämre än under föregående kvartal. 

Maskinindustrien. Genom ingångna större beställningar å järnvägsmateriel har 
arbetstillgången varit god inom vagn- och maskintillverkningen, hvadan förbättring 
sålunda inträdt. Brist gör sig gällande på yrkesskickliga arbetare. 

Under kvartalet anmäldes inom järn- och metallarbetarefackföreningen 27 arbets
lösa, däraf 16 från andra orter. 

Inom den mekaniska verkstadsindustrien var också arbetstillgången god; dock 
inträdde någon försämring mot föregående kvartal. Öfvertidsarbete har förekommit i 
mindre omfattning. 

Byggnadsverksamheten. Arbetstillgången har under hela kvartalet varit dålig 
inom målareyrket, hvadan öfverflöd på arbetskraft förekommit. 

Inom målarefackföreningen anmäldes under kvartalet 4 arbetslösa. 
Närings- och njutningsmedelsindustrien. Arbetstillgången har varit god inom 

tobaksindustrien; i öfrigt inga förändringar. 
Grofarbetet. Under hela kvartalet har arbetstillgången inom detta yrke varit 

mycket knapp, hvadan stort öfverflöd på arbetskraft förekommit. Inom grofarbetare-
fackföreningen har emellertid under kvartalet blott 4 anmält sig såsom arbetslösa. 

I Falun befintliga fackföreningar, som ej anslutit sig till arbetarekommunen, äro 
7, nämligen: 

gjuteriarbetarefackföreningen med 14 medlemmar (inom denna förening hafva 
under kvartalet 6 arbetare från undra orter anmält sig såsom sysslolösa); 

kakelugnsmakarefackföreningen med 7 medlemmar; 
skräddarefackföreningen, som ånyo bildats efter något öfver ett års upplösning, 

med 26 medlemmar; 
bleck- och plåtslagarefackföreningen med 11 medlemmar (inom denna förening 

hafva under kvartalet anmälts 15 arbetslösa arbetare från andra orter): 
tapetserarefackföreningen med 4 medlemmar; 
Kopparverkets arbetare fackförening med 7 medlemmar; 
sömmerskefackföreningen med 29 medlemmar. 
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Lönerörelse. 

Grundgräfningsarbetarne. cirka 25 till antalet, rid en under byggnad varande 
gjuteriverkstad vid Falu vagnfabrik nedlade den 16 mars på morgonen arbetet efter det 
de hos entreprenören för byggnadsföretaget begärt och blifvit nekade 50 % löneförhöj
ning, eller från 20 till 30 öre per timme. Morgonen dagen därpå återupptogs emellertid 
arbetet, sedan arbetarnes fordringar blifvit beviljade. Arbetarne voro organiserade. 

Den kooperativa verksamheten. 

1'nder januari blef en filial till kooperativa föreningen >Fräj» förlagd vid Främby. 
A. R. 

Gäfle. 

Såsom var att vänta, blef strax på nyåret arbetslösheten ganska kännbar både i 
staden och dess omgifningar. Sedan sjöfarten afbrutits och arbetena inom sågverks
industrien af i föregående rapport angifna skäl måst upphöra, blefvo nämligen en stor 
mängd arbetare utan sysselsättning. Emellertid vidtog Korsnäs aktiebolag genast 
ganska omfattande åtgärder för att genom skogsarbete och annan arbetsförtjänst skaffa 
uppehälle åt de arbetare, som varit beroende af bolaget. Och äfven inom staden sökte 
man med lämpliga anordningar förebygga den hotande nöden. Då fattigvårdsbyrån 
icke ägde möjlighet att bereda tillräckligt arbete och kommunal arbetBanvisnings-
anstalt ännu saknas i G-äfle, bildades den 13 januari en de arbetslöses förening, i 
hvilken genast inskrefvo sig 112 personer, som gått ntan arbete från 3 till 13 veckor, 
i medeltal 5 veckor per man. Antalet medlemmar steg under de närmaste två vec
korna till 157. Föreningen upprättade med understöd, från arbetarekommunen en till
fällig arbetsanvisningsbyrå samt öppnade underhandlingar med stadens drätselkammare. 
På förslag af denna beslöto stadsfulimäktig-e den 26 januari att anslå medel till nöd
hjälpsarbeten, som beräknades kunna sysselsätta ungefär 100 man under 3 månader. 
Dessa arbeten togo ock sin början få dagar därefter. Tack vare nu nämnda åtgärder 
hafva under februari och mars knappast försports några allvarligare klagomål öfver 
arbetslöshet eller nöd. 

Rörande arbetsförhållandena inom vissa yrkesgrenar ha inhämtats följande upp
lysningar: 

Stenindustrien. Kakelindnstrien. Som vanligt under detta kvartal arbetas-
mest på förlag, Särskildt för kakelugnsuppsättare har arbetstillgången varit sämre än 
under föregående år, beroende på stagnation inom byggnadsverksamheten. 

Metallindustrien. Bleck- och plåtslagerier. Arbetstillgången mycket ringa 
och konjunkturerna i allmänhet vida sämre än de föregående åren. Äfven detta fack 
är ju i hög grad beroende af byggnadsverksamheten. Arbetstiden har följaktligen 
öfverailt förkortats, och arbete har vanligen ägt rum blott vid dagsljus. Öfverflöd på 
arbetskraft. Rörläggningsarbeten. Arbetstillgången god. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Gjuterier och mekaniska verk
städer. Arbetskoajunkturerna alltjämt mindre goda: i två gjuterier har arbetsbrist 
varit rådande och arbetstiden på grund däraf förkortats. 

Byggnadsverksamheten har, som redan antydts, under detta kvartal nästan 
alldeles legat nere, hvilket äfven inverkat ofördelaktigt på förhållandena inom målare-
facket. Emellertid kan arbetstillgången därstädes dock betecknas som medelmåttig. 
Arbetstiden har varit 7 ii 8 timmar dagligen, d. v. s. något kortare än under före
gående kvartal. Från både arbetsgifvare- och arbetarehåll nppgifves, att öfverflöd på 
arbetskraft föreligger. 
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Trävaruindustrien. Sågverksindustrien. Sågning och brädgårdsarbete har 
förekommit endast under kvartalets senare del. Följaktligen förefanns vid årets början 
ett betydande öfverflöd på arbetskrafter, men sedan en stor mängd af brädglrdsarbe-
tarne erhöllo arbete med skogsafverkning o. d., blefvo förhållandena mera normala. 
Konjunkturerna i trävarumarknaden anses fortfarande tryckta, betydligt sämre än mot
svarande tid föregående år. På grnnd häraf har den vid Härnäs brädgårdar gällande 
prislistan af bruksstyrelsen uppsagts att upphöra från den 31 mars. 

Snickerifabriksverksamheten. Äfven inom denna yrkesgren klagas öfver ringa 
tillgång på arbete. Öfverflöd på arbetskraft. Till följd af dessa ogynnsamma för
hållanden har vid den största arbetsplatsen det gällande prisaftalet af styrelsen upp
sagts från och med den 1 april. 

Läderindustrien. Arbetstillgången anses fortfarande ganska god; förhållandena 
äfven i öfrigt oförändrade. 

Textilindustrien. Bomullsbranschen. Arbetstillgången god, vida bättre än 
under föregående års första kvartal. Sedan prisen på bomull och färdigt fabrikat 
kommit i normalt läge, har efterfrågan på garn och väfnader tilltagit. Arbetskraften 
normal. Inom vissa afdelningar af yrkesområdet har öfvertidsarbete förekommit. 

Bepslageriyrket. Tillgången på arbete ordinär; tillräckliga arbetskrafter. 
Beklädnadsindustrien. Skrädderiyrket. Mycket knapp tillgång på arbete, 

såsom väl alltid är fallet denna tid på året; däraf har följt öfverflöd på arbetskraft. 
Under sådana förhållanden har arbetstiden måst förkortas och i genomsnitt varit in
skränkt så, att det arbetats blott 3 dagar i veckan. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. Bageriyrket. Arbetstillgången 
mindre än under samma tid föregående år; arbetstiden har liksom under senare delen 
af föregående kvartal varit reducerad. Öfverflöd på arbetskraft. Ett mindre bageri har 
nedlagts. 

Bryggeriindustrien. Tillgången på arbete nätt och jämt medelmåttig: öfverflöd 
på arbetskraft. Öfvertidsarbete förekommer i allmänhet ej under den kallare årstiden. 

Tobaksindustrien. Tillgångfln på arbete icke fullt tillfredsställande och sämre 
än under föregående kvartal. Öfverflöd på arbetskraft. Arbetstiden har vid den 
största arbetsplatsen icke öfverstigit 9 timmar per dag. 

Den kemisk-tekniska industrien. Såp- och tvålfabrikationen. God arbets-
tillgång; äfven inom detta fack anses emellertid, att mer än tillräckliga arbetskrafter 
förefinnas. 

Den grafiska industrien. Boktryckerier. Arbetstillgången medelmåttig såsom 
under föregående kvartal. Jämn tillgång på arbetskraft. 

Inom hamnen har intet arbete förekommit, då sjöfarten ännu ej öppnats. Verk
samheten där väntas emellertid snart komma i gång, och från såväl hamn- och kol-
arbetarnes som stufveriarbetarnes sida hafva kommitterade utsetts att söka få till stånd 
aftal med arbetsgifvarne om arbetspris under den stundande säsongen. 

Det fackliga organisationsväsendet. 

Den gamla stufveriarbetarefackföreningen har sammanslagits med den nya, på 
hösten 1904 bildade. 

En ny fackförening har bildats af arbetarne vid Gäfle gasverk. 
Järn- och metallarbetarefackföreningens medlemmar utgjorde vid årets början 292. 
Förslag har väckts om samorganisation mellan de olika afdelningarna i Gäfle af 

svenska järnvägsmannaförbundet, och en kommitté har tillsatts för sakens främjande. 
Nedanstående föreningar tillhöra f. n. Gäfle arbetarekommun: Bagarnes, bleck-och 

plåtslagarnes, bokbindarnes, bryggeriarbetarnes, brädgårdsarbetarnes, gjutarnes, glas-
blåsarnes, hamn- och kolarbetarnes, järn- och metallarbetarnes. kakelugnsmakarnes, 
målarnes, möbelsnickarnes, skomakarnes, skräddarnes, snickerifabriksarbetarnes, tobaks-
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arbetarnes och typografernas fackföreningar samt Gäfle kvinnoklubb. Kommunens med
lemssiffra var vid årsskiftet 954. 

Den kooperativa verksamheten. 

Till belysning af dennas utveckling inom Gäfle och omnejd må tjäna följande 
siffror: 

Kooperativa bageriföreningen i Gäfle hade under 1904 en omsättning af kr. 
123,023: 34 mot kr. 80,552: 40 under 1903. Föreningen har 221 andelsägare och drifver 
3 bagerier. 

Gäfle arbetares konsumtionsförening hade 1904 en omsättning af 345,000 kr., 
hvilket innebär en ökning för året af 85,000 kr. Den 1 april 1905 öppnar föreningen 
sin sjunde matvaruaffär och får då sammanlagdt 10 försäljningsställen. 

Kooperativa föreningen Oden i Bomhus räknar nu 400 medlemmar (ökning under 
året 40) och hade 1904 en omsättning af kr. 109,791: 85. 

Valbo konsumtionsförening har haft en omsättning under året af kr. 25,235: 49 
och utdelar 10 % å gjorda inköp. 

Norrsundets konsumtionsförenings omsättning var kr. 66,691; utdelning å gjorda 
inköp 7.7 %. 

Hille konsumtionsförenings omsättning var kr. 9,065: 05; å gjorda inköp ut
delas 7 %. 

I juni 1904 stiftades Abydals konsumtionsförening, som vid årets slut redan räk
nade 45 medlemmar och på G1,2 månader haft en omsättning af, kr. 7,666: 15. 9 % å 
gjorda inköp utdelades. L. H—r. 

Söderhamn. 

Metall- och maskinindustrien. Under kvartalet har arbetstillgången små
ningom blifvit ganska god, särskildt inom plåtslageriet. Någon brist på arbetskraft 
har dock icke gjort sig märkbar, ehnru tillgången på aTbete nu synes vara något 
större än under samma tid föregående år. 

Byggnadsverksamheten. Inom timmermansfacket har tillgången å arbete varit 
dålig. De byggnadsföretag, som, ehuru \ ringa utsträckning, satts i verket mot kvar
talets slut, gifva dock hopp om någon förbättring. 

Trävaruindustrien. Den arbetsbrist, som förefanns inom sågverks- och bräd-
gårdsarbetarefacken vid slutet af föregående år, har fortfarit äfven under detta kvartal 
såsom en följd af den mycket minskade sågningen. Arbetsgifvarne hafva därför haft 
svårt att kunna hålla folket med extra arbete, och några arbetare hafva här och där 
afskedats. 

Inom möbelsnickeriet, har arbetstillgåsgen varit god, men ej heller här har brist 
på arbetskraft försports. Förmodligen beror den jämförelsevis goda ställningen till en 
del därpå, att en härvarande möbelfabrik utvidgat sitt försäljningsområde genom en 
filials anläggande i Ljusdal. 

I allmänhet har det under kvartalet klagats öfver arbetsbrist i flera fack. Då 
distriktets hufvudsakliga näringskälla är trävaruhandteringen, återverka de tryckta 
konjunkturerna inom denna näring i flera riktningar, och sjukkassorna så väl som 
fattigvården hafva hvar på sitt sätt förnummit följderna af arbetslösheten. 

Beträffande den kooperativa rörelsen i staden med omnejd må lämnas följande 
upplysningar. 
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Söderhamns konsumtionsförening u. p. a. hade under år 1904 ökat sitt medlems
antal med 78 eller till 391 personer. Omsättningen vid föreningens 3 affärer — i staden, 
i Stugsnnd och i Hagaborg — uppgick till sammanlagdt 136,505 kr. 

Ljnsne sågverksarbetares handelsaktiebolag hade under år 1904 en varuomsättning 
af 414,166 kr. och utdelade 10 % rabatt å gjorda inköp. 

Norrala hushållsförenings aktiebolag, som nnder år 1904 Tid sina 3 butiker försålt 
för 77,881 kr., utdelade 10 kr. i varor pr aktie. 

C. J. V. 

På anmodan af Kollegii ombud i Söderhamn hafva detaljerade uppgifter angående 
löne- och arbetsförhållandena under år 1903 vid en mekanisk verkstad i staden af 
vederbörande arbetsgifvare benäget meddelats Kollegii afdelning för arbetsstatistik; 
och lämnas i det efterföljande en redogörelse för uppgifternas väsentliga innebörd. 

Yid verkstaden voro vid 1903 års slut anställda sammanlagdt 106 arbetare, 
hvilka med hänsyn till sin ålder fördelade sig på nedanstående sätt: 

Af samtliga 97 vuxna arbetare voro 30 (30.9 %) ogifta. 63 (65.0 £) gifta och 4 
(4.1 %) änklingar. 

Med afseende å arbetarnes anställningstid hos arbetsgifråren erhålles följande 
gruppering: 

Beträffande arbetarnes verkliga arbetstid vid verkstaden under år 1903 hänvisas 
till efterföljande tablå: 
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För samtliga dessa arbetare hafva lämnats uppgifter om hela den inkomst hvar 
och en uppburit under årets lopp. Då emellertid, såsom af de sist anförda siffrorna 
framgår, endast ett fåtal af dem varit i arbete under hela året. blir antalet egentliga 
årsinkomster alltför ringa för att erbjuda något större intresse. Under sådana för
hållanden har i stället den genomsnittliga ve rk l iga veckoinkomsten uträknats 
för alla arbetarne: en sammanställning af de så vunna resultaten meddelas i tabellen 
här nedan. Med afseende härå må emellertid anmärkas, att i inkomstbeloppen icke 
ingår värdet af fri bostad, som åtnjutits af 15 arbetare. Därjämte bör observeras, att 
samtliga minderåriga arbetare sammanförts under rubriken »lärlingar», hvadan de 
angifna särskilda yrkesgrupperna afse endast vuxna arbetare. 

Arbetare inom skilda specialiteter vid en mekanisk verkstad i Söderhamn, 
fördelade efter beräknad veckoinkomst år 1903. 

Sundsvall. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Arbetstillgången under januari som 
vanligt mindre god, hvadan öfverskott af arbetskraft uppstod. Under februari var 
tillgången på arbete normal och under mars så god, att arbetsstyrkan vid de meka
niska verkstäderna måste ökas, vid en del med ända till 50 %. Stark efterfrågan 
efter särskildt kunniga arbetare har därför rådt, och ingen arbetslöshet förekommit. 

Under fjolåret förekommo däremot fall af arbetslöshet, hvarom järn- och metall
arbetareförbundets afdelning meddelat följande uppgifter: 
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Byggnadsverksamheten. Inom hithörande yrken har som vanligt denna årstid 
förekommit arbetslöshet, dock i mindre grad än fallet varit de närmast föregående åren. 

Trävaruindustrien. De årligen återkommande större reparationsarbetena inom 
sågverken företagas i regel i januari och pågå till slntet af denna eller t. o. m. under 
en del af februari manad, under hvilken tid det egentliga sågverksarbetet ligger nere. 
Arbetstiden har för öfrigt i allmänhet något förkortats för att bereda verkens fasta 
arbetarestock jämn sysselsättning med det gamla timret, tills nytt hinner nedflottas 
från älfvarna. Tillgången på arbete i skogarna har varit knappare än förut, hvilket 
gjort, att en mängd af trävaruindustriens »lösa arbetare» blifvit utan arbete. 

Beklädnadsindustrien. Inom kappsömnadsbranschen var arbetstillgången 
under januari och februari ringa, men under mars inträdde en brådska, som orsakade 
öfvertidsarbete och efterfrågan på arbetskraft. Den inom yrket bildade fackföreningen 
har anslutit sig till Kvinnornas fackförbund och diskuterat en prislista för arbete 
per styck. 

Grofarbetarefacket. Arbetstillgången har varit ringa liksom under motsva
rande tid förlidet år. De arbetslöse inom distriktet under kvartalet anses nppgå till 
tusental. Den knappa tillgången på arbete vid skogsafverkningen har gjort, att många 
arbetssökande, som rest långa vägar, måst återvända med oförrättadt ärende. En 
arbetsanvisningsbyrå skulle tydligen göra stor nytta redan därigenom, att den kunde 
bespara arbetarne kostnaderna för dylika ändamålslösa resor. 

Inom staden har enligt stadsfullmäktiges beslut genom drätselkammarens och 
fattigvårdsstyrelsens försorg anordnats s. k. nödhjälpsarbete under tiden från den 23 
februari och delvis pågående ännu i april, hvarigenom arbete beredts åt 76 af stadens, 
enligt fattigvårdssysslomannens ompröfning, mest behöfvande arbetare. 

Angående arbetslösheten inom bageriyrket har från förbundets arbetsbyrå i 
Sundsvall meddelats följande uppgifter angående lämnadt understöd under kvartalet: 

Carbidtillverkningen vid Alby utgjorde under januari 122 tons (mot 513 tons 
samma tid 1904). Produktionsminskningen beror på vattenbrist, som förorsakat fabrika
tionens fullständiga inställande under februari och mars. Vid kloratfabriken har 
däremot arbetstillgången varit jämn, under det tillgången på arbetskraft vida öfver-
stigit behofvet. 

Frågan om en kommunal arbetsanvisningsbyrå har nu blifvit afgjord af myn
digheterna. Stadens drätselkammare, till hvilken ärendet förra året remitterades, har 
efter verkställd utredning tillstyrkt, att en dylik byrå måtte upprättas på försök. 
Dess styrelse skulle utses af stadsfullmäktige och bestå af 2 arbetsgifvare, 2 arbetare 
samt 1 magistratsledamot, hvilken sistnämnde hade att fungera som ordförande. Drift
kostnaderna beräknas till 2,000 kronor årligen, däraf 1,200 kronor i lön till förestån
daren. Staden skulle dessutom tillhandahålla fri lokal. Byrån skulle träda i verk
samhet den 1 instundande oktober och försökstiden bestämmas till 2 år. 

Detta förslag behandlades vid stadsfullmäktiges sammanträde den 15 sistlidne 
april och blef efter en liflig öfverläggning antaget med 23 röster mot 7. 

Denna fråga, ursprungligen väckt genom en framställning från Sundsvalls arbe
tarekommun för något mer än ett år sedan, synes alltså hafva funnit ett lyckligt 
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afgörande. Anstalten i fråga blir den första i sitt slag i Norrland, och blir den på ett 
lämpligt sätt organiserad och ledd, torde den komina att fylla en stor nppgift inom 
den stora norrländska arbetsmarknaden. 

Däremot hafva stadsfullmäktige afslagit en gjord framställning om användning 
af 50,000 kronor disponibla donationsmedel (från Altinska donationsfonden) för främ
jande af egna-hems-frågan. A. B. 

Beträffande en mekanisk verkstad i Sundsvall hafva detaljerade uppgifter rö
rande arbetsförhållandena nnder år 1903 af vederbörande arbetsgifvare benäget med
delats Kollegii förutvarande ombud på platsen. I den efterföljande framställningen 
återfinnas de hufvudsakliga resultat, som vnnnits vid uppgifternas bearbetning. 

Vid slutet af år 1903 uppgick antalet vid verkstaden anställda arbetare till 112; 
under årets lopp hade emellertid längre eller kortare tid sysselsatts tillhopa 208 arbe
tare. Uppgifterna medgifva för 132 af dessa arbetare en gruppering efter lefnadsålder. 

Angående anställningstid hos den dåvarande arbetsgifvaren lämnades erforderliga 
upplysningar för 192 arbetare. 

Icke mindre än ;)'J.4 •/, af samtliga de arbetare, hvilkas anställningstid vid verk
staden var känd. hade sålunda där varit sysselsatta under kortare tid än ett år. Med 
afscende å den verkliga arbetstid, de presterat vid verkstaden nnder året, föreligga 
uppgifter beträffande 199 arbetare. 
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Med hänsyn till det jämförelsevis ringa antal arbetare, som varit vid verkstaden 
sysselsatta alla arbetsveckor under aret, hafva icke verkställts några sammanställ
ningar af de tillgängliga uppgifterna om den sammanlagda inkomst resp. arbetare 
under året nppburit. I stället har den genomsnittliga ve rk l iga veckoinkomsten 
beräknats för alla de arbetare, rörande hvilka kännedom vunnits om såväl den upp
burna sammanlagda inkomsten som det antal veckor, under hvilka densamma förtjä
nats. Då ett stort antal arbetare åtnjutit fri bostad eller ersättning därför till i hvarje 
fall särskildt angifvet belopp, har detta inräknats till den öfriga inkomsten. Med 
afseende å grupperingen i specialiteter må anföras, att samtliga minderåriga förts till 
gruppen > lärlingar >. 

I öfrigt fästes uppmärksamheten därå, att då i den nedanstående tablån löne
beloppen förefalla jämförelsevis låga, detta förhållande gifvetvis står i samband därmed 
att, såsom af de förut meddelade uppgifterna framgår, ett så stort antal arbetare 
endast mycket korta tider under året varit vid verkstaden sysselsatta. 

Arbetare inom skilda specialiteter vid en mekanisk verkstad i Sundsvall, 
fördelade efter beräknad veckoinkomst år 1903. 

Luleå. 

Här ha nnder årets första kvartal mindre goda ekonomiska förhållanden fort
farande varit rådande. Få och ej vidare betydande arbetsföretag hafva varit i gång, 
och en följd häraf har varit en kännbar arbetsbrist. Såsom i föregående rapport om-
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förmäldes, nedlades vid årsskiftet arbetet i malniförädlingsverket å Svartön. I medio 
af januari afstannade arbetet vid en större möbelfabrik här genom ägarens betalninga
inställelse. Vid denna fabrik voro ett 30-tal arbetare sysselsatta. Efter en tids 
stillestånd npptogs verksamheten ånyo och bedrifves tillsvidare för borgenärernas 
räkning. 

Från de olika industri- och yrkesgrupperna betecknas förhållandena i allmänhet 
på arbetsmarknaden såsom mindre goda. 

Inom grundläggnings- och cementgjutningsindustrien har ett rätt betydande 
arbete pågått med ombyggnad af den stora malmviadukten å Svartön. Ett 70-tal 
arbetare hafva här haft sysselsättning under kvartalet, och medeldagspenningen har 
utgjort 3 kronor. 

I malmindustrien har hvarken ökning eller minskning inträdt. och de fast an
ställda arbetarne hafva jämn arbetsförtjänst. Det har varit många arbetssökande. 
Under kvartalet har 260,720 ton malm nedfraktats; motsvarande siffra för fjolåret var 
276.975 ton. 

Till följd af trävarumarknadens tryckta läge har arbetstillgången inom sågverks
industrien och vid skogsutdrifningarna varit mindre än fjolårets vid samma tid. 

Inom mekaniska verkstads- och smidesindustrien uppgifves arbetstillgången ha 
varit normal. Vid en mekanisk verkstad, som sysselsätter 35 arbetare, har arbets
tillgången betydligt ökats nnder kvartalets senare del till följd af diverse beställningar 
samt vårutrustning af ångbåtar. 

I stadens arbeten, som hufvudsakligast utgjorts af s. k. nödhjälpsarbeten, hafva på 
långt när ej alla arbetssökande kunnat beredas sysselsättning. Under kvartalet april 
—juni väntas dock. att arbetet med vattenledningen skall påbörjas, hvarigenom den 
bland grofarbetare rådande arbetsbristen torde blifva afhjälpt. 

I de handtverksmässigt bedrifna yrkena klagas i allmänhet öfver mindre god 
arbetstillgång. 

Till hushållningssällskapets förvaltningsutskott hade vid ansökningstidens utgång 
202 ansökningar inkommit om lån ur egna-hemsfonden. Förvaltningsutskottet har 
härför begärt ett anslag af 400,000 kronor, hvaraf 325,000 kronor afses till jordbruks-
och 75,000 kronor till bostadslägenheter. 

Af redogörelsen för den under fjolåret af folkbiblioteket i Luleå bedrifna verk
samheten framgår, att antalet boklån uppgick till 31,927 och bokförrådet till 4,454 
band. 

Inga lönerörelser eller arbetskonflikter hafva här under kvartalet förekommit. 
F. B. 

Malmberget. 
Tillgången å arbete inom grufhandteringen i Malmberget och Koskullsknlle har 

varit lika som under föregående kvartal med något öfverflöd på arbetskraft. 
Lönesänkningar eller nämnvärda löneförhöjningar hafva ej förekommit. 
Öfvertidsarbete eller förkortning af arbetstiden har ej inträffat. 
Vid Koskullskulles grufva hafva borrmaskiner införts. — Förhållandena i all

mänhet lika som motsvarande tid i fjol. C. T. 
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Kiruna. 

Arbetstillgången har under första kvartalet af 1905 varit jämn med någon för
bättring af förhållandena i jämförelse med föregående kvartal. 

Vid Luossavaara—Kiirunavaara aktiebolag och Tuolluvaara grnfaktiebolag har an-
vändts följande antal arbetare: 

Arbetsstyrkan, som under december 1904 uppgick till 905 man, ökades sålunda 
under januari med 45 och under februari med ytterligare 20 man. Icke desto mindre 
rådde under hela kvartalet öfverflod på ledig arbetskraft till följd af tillströmning 
från andra orter. 

Några rubbningar i afseende å förhållandena på arbetsmarknaden hafva icke 
förekommit under kvartalet. 

Föreningslifvet har varit synnerligen lifaktigt. 
S. M. H. 

13 



180 

Uppgifter angående vissa arbetsförhållanden vid 
Domnarfvets järnverk under jan.-sept. 1904. 

(Utdrag ur och sammanställning af vissa uppgifter, som af Kollegii ombud för det 
arbetsstatistiska arbetet i Falun inhämtats från vederbörande arbetsglfvare.) 

Dagliga arbetstidens längd och anordning. 
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De i tab. å efterföljande s. 182—186 antecknade medelinkomstbeloppen äro be
räknade efter antalet under vederbörande månader anställda arbetare. Detta antal har 
visserligen i någon mån varierat, men då arbetarestammen i hufvudsak är mycket 
konstant,3 kan tillräcklig ledning i detta hänseende hämtas af de i tab. meddelade 
uppgifterna för arbetareantalet under sept. månad. 

Anmärkas bör vidare, att en del af den vid landtbruksarbetet anställda personalen 
utöfver den angifna kontanta inkomsten åtnjuter vissa naturaförmåner. 

1 Ett mindretal arbetare hafva endast dagsarbete kl. 6 f. m.—6 e. ni. med 1 t. 
middagsrast. 

2 Arbetarne intaga sina måltider på tillfälligtvis lediga stunder under arbetets gång. 
3 Undantag i detta hänseende utgöra de arbetare, som äro anställda vid kolveds-

upptagningen och tegeltillverkningen — hvilka arbeten endast fortgå under sommaren 
— äfvensom sådana arbetaregrnpper, som i tab. specificeras såsom diverse arbetare, 
handtlangare, extra arbetare och extra pojkar. 
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Arbetarnes genomsnittliga inkomst pr månad inom olika specialiteter. 
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Arbetarnes genomsnittliga inkomst pr månad inom olika specialiteter (forts.). 



184 ARBETSFÖRHÅLLANDEN VID DOMNARFVETS JÄRNVERK. 

Arbetarnes genomsnittliga inkomst pr månad inom olika specialiteter (forts.). 
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Arbetarnes genomsnittliga inkomst pr månad inom olika specialiteter (forts.). 



186 ARBETSFÖRHÅLLANDEN VID DOMNARFVETS JÄRNVERK. 

Arbetarnes genomsnittliga inkomst pr månad inom olika specialiteter (forts.). 
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Försäkring mot olycksfall i arbete uti Österrike. 

1. Ersättningsbelopp och ersättningsberättigade personer. 

Lagstadgad försäkring mot följderna af olycksfall i arbete in
fördes i Österrike, sedan ett af regeringen i december 1883 fram-
lagdt, sedermera något omarbetadt förslag blifvit antaget af riks
rådet (riksdagen), genom en lag den 28 december 1887 och trädde i 
verksamhet den 1 november 1889. Genom en ny lag den 20 juli 1894 
bestämdes sedermera, att försäkringen skulle omfatta en del yrken 
utom dem, som förstnämnda lag afsåg, utan att försäkringens karak
tär i öfrigt förändrades. Dessa båda lagar äro fortfarande gällande. 

Enligt de däruti träffade bestämmelserna äro samtliga arbetare 
och tjänstemän uti de yrken, som här nedan omtalas, resp. vid döds
fall deras efterlefvande, berättigade att erhålla ersättning för en 
genom olycksfall i arbete, som icke uppsåtligen framkallats af den 
skadade, uppkommen skada, som förorsakat döden eller en fullstän
dig eller partiell arbetsoförmåga under mer än fyra veckor. Ersätt
ningen utgår enligt följande grunder: 

a) Då olycksfallet medför arbetsoförmåga under mer än fyra 
veckor, utgår ersättningen i form af en månatlig ränta, som begyn
ner med femte veckan efter olycksfallet (för den föregående tiden 
inträder den obligatoriska sjukförsäkringen) och varar så länge 
arbetsoförmågan fortfar. Beloppet af denna ränta står i förhållande 
till den skadades årliga arbetsförtjänst och utgör, per år räknadt: 

vid fullständig arbetsoförmåga 60 % af arbetsförtjänsten; 
> partiell » ett belopp, beräknadt i förhål

lande till graden däraf, dock högst 50 % af arbetsför
tjänsten. 

b) Vid dödsfall, uppkommet på grund af olycksfallet, utbetalas, 
förutom eventuellt utgångna invaliditetsräntor, dels begrafnings-
kostnadsersättning med högst 50 K,1 dels månatligen utgående 
räntor, utgörande per år i förhållande till den skadades årsinkomst: 

för änka, intill dödsfall eller omgifte, eller arbetsoför-
mögen änkling 20 % 

1 K. = österrikiska kronor (1 K = 76 öre). 
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för hvarje äkta barn intill uppnådda sexton års ålder 
1) om endera af föräldrarne lefver 15 % 
2) om båda föräldrarne äro döda 20 % 

» hvarje oäkta barn intill uppnådda sexton års ålder 10 % 
» föräldrar eller far- eller morföräldrar, hvilkas ende 

försörj are den skadade var, så länge de äro i behof 
af understöd, tillsammans 20 % 

Sammanlagda beloppet af årliga räntor åt efterlefvande får 
dock icke öfverstiga 50 procent af den skadades årsinkomst, hvarför, 
om med ofvanstående beräkning ett högre belopp skulle uppkomma, 
räntebeloppen skola proportionellt nedsättas; dock hafva efterlef
vande makar och barn företräde framför föräldrar och far- och 
morföräldrar, så a t t de senare kunna tilldelas räntor, först sedan de 
förra erhållit sådana ti l l högsta t i l låtna belopp. 

Såsom årsinkomst gäller vid fastställande af ofvannämnda ränte
belopp den skadades inkomst under det sista året af hans syssel
sät tning vid det arbetsföretag, där olycksfallet inträffade. Särskilda 
föreskrifter, för hvilka här icke torde behöfva redogöras, äro gifna 
för det fall, a t t den skadade icke under ett helt år vari t i arbete 
vid samma företag. I årsinkomsten inräknas äfven andel i vinst 
samt värdet af naturaförmåner, beräknadt efter gängse pris å orten. 

För tjänsteman eller arbetare, hvars årsinkomst öfverstiger 
2,400 K, utgå pensionerna likväl icke efter högre inkomst än 
nämnda belopp. Undantag göres dock för järnvägarnas personal, 
för hvilken vid pensionernas beräkning fulla inkomstbeloppet, in
klusive kilometerpenningar o. d., tages ti l l utgångspunkt. Orsaken 
t i l l sistnämnda undantagsförhållande är a t t söka däruti, a t t järn
vägspersonalen redan före genomförandet af 1887 års olycksfalls
försäkringslag i vissa fall var berättigad till högre ersättning vid 
olycksfall, än som på grund af nämnda lag kunde utgå. Af samma 
skäl är föreskrifvet, a t t i vissa fall ersättningen ti l l järnvägsperso
nal kan höjas med 50 å 100 procent och till deras efterlefvande med 
662/'3 procent af ofvan omtalade räntebelopp. 

För a t t undvika a t t lärlingar, volontärer och andra personer, 
hvilka på grund af icke afslutad utbildning hafva ingen eller r inga 
arbetsförtjänst, vid olycksfall skulle erhålla alltför obetydlig ersätt
ning, är stadgadt a t t ersättningsbelopp (och afgifter) för sådana 
personer skola beräknas efter lägsta arbetsförtjänst för fullt aflö-
nade arbetare (resp. tjänstemän) inom den specialitet, för hvilken 
utbildning äger rum, dock högst 600 K. 

Såsom af ofvanstående redogörelse framgår, stå ersättnings
beloppen vid inträffande olycksfall, frånsedt mindre väsentliga 
undantag, i proportion till den skadades arbetsförtjänst. E t t lik
nande förhållande förefinnes i de flesta länder, som infört ersättning 
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vid olycksfall i arbete, t. ex. i Tyskland, Italien, Frankrike, Norge, 
Danmark, Finland, Schweiz m. fl. länder, hvaremot i Sverige, som 
bekant, ersättningen utgår med samma belopp — 300 kr. årsränta 
åt invalid, 120 kr. åt efterlefvande hustru och 60 kr. åt hvarje 
efterlefvande barn — vare sig den skadade varit en väl aflönad 
specialarbetare eller en nyss intagen lärling. Det torde emellertid 
böra framhållas, att ett i december 1904 framlagdt, officiellt »Pro-
gramm fur die Reform und den Ausbau der Arbeiterversicherung» 
innehåller förslag att, i sammanhang med införande af invaliditets
försäkring, i viss mån förändra grunderna för olycksfallsersättnin
gens beräkning. Enligt detta förslag skulle de försäkrade på grand 
af sin årsförtjänst indelas i sex klasser (med resp. under 20 K, 
20—40 K, 40—60 K, 60—100 K, 100—150 K och öfver 150 K 
månadsinkomst eller motsvarande inkomst per vecka eller dag) 
och ersättningar äfvensom afgifter utgå med samma belopp (i ge
nomsnitt i det närmaste desamma som nu) för alla arbetare, som 
tillhöra samma klass. Genom en sådan anordning anser man sig 
kunna undgå de svårigheter ur förvaltningssynpunkt (och förmodligen 
äfven tvistigheter), som det noggranna fastställandet af en skadad 
persons inkomstbelopp fört med sig, men likväl taga tillräcklig hänsyn 
till önskvärdheten, att vid ersättningsbeloppens bestämmande afse-
ende fästes vid olika årsförtjänst.1 

De yrken, i hvilka arbetarne äro ersättningsberättigade, äro enligt 
de nämnda lagarna af 1887 och 1894 följande: 

1) Fabriks- och bruksrörelse, vissa bergverk (för framställande 
af petroleum och bergvax), skeppsvarf och stenbrott äfvensom alla 
till nämnda yrken hörande anläggningar; 

2) Byggnadsverksamhet, inklusive sådana handtverkerier, hvil-
kas utöfvare mera regelbundet verkställa byggnadsarbete; äfvensom 
uppsättning af järnkonstruktioner; 

3) Stenhuggeri och brunnsborrning; 
4) Renhållning af gator, byggnader, afloppsledningar o. s. v. 

muddring, skorstensfejeri, eldsläckning; 
5) Järnvägsdrift och annan verksamhet för transport af perso

ner eller gods till lands, på floder och andra inre vattendrag (ej 
sjöfart till hafs); 

6) Varulager, äfven kol- och trä varulager; 
7) Stående teatrar; 
8) Alla arbetsföretag, i hvilka exploderande ämnen tillverkas 

eller användas; 
1 Ett förslag i samma riktning väcktes i Sverige vid 1900 års riksdag i motion 

af herr Branting. Liknande grunder tillämpas i Tyskland beträffande invaliditets
försäkring. 
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9) Alla arbetsföretag (äfven i landtbruk och skogsskötsel), i 
hvilka ångpannor eller motorer (inklusive genom mekanisk eller 
djurkraft drifna arbetsmaskiner) användas; dock icke sådana företag, 
där en till anläggningen icke hörande motor tillfälligtvis är i bruk. 
I landtbruk och skogsskötsel äro blott sådana personer berättigade 
t i l l ersättning, som äro utsa t ta för den med användande af moto
rer förbundna faran, och äfven de blott under den tid, då motorer 
begagnas. 

Vid en jämförelse mellan de ersättningspliktiga yrkena i Öster
rike och i Sverige (enligt lagen den 5 juli 1901) visa sig framför 
allt två väsentliga olikheter. För det första omfattar i Sverige 
ersättningsplikten all grufdrift, under det a t t i Österrike de flesta 
bergverk (de som afse »vorbehaltene Mineralien»), däribland malm-, 
kol- och salrgrufvor, &ro uteslutna. Enl ig t 1887 års lag skulle 
försäkring af arbetarne i dessa bergverk införas genom en särskild 
lag, men hittil ls har ingen annan ersättning åt dessa arbetare kom
mit t i l l stånd än den, som bergverkssjukkassorna kunnat åtaga sig. 
Enl igt ofvannämnda »Programm» är det emellertid afsikten, a t t vid 
försäkringens reformering utsträcka den till alla bergverksarbetare. 

Däremot äro i Österrike i olikhet mot i Sverige äfven landt-
bruksarbetare berätt igade ti l l ersät tning vid olycksfall, för så vidt 
de sysselsättas vid maskiner. Emellertid innehåller nämnda pro
gram förslag om upphäfvande häraf, hvarigenom äfven denna skilj
aktighet mellan de ersättningspliktiga yrkena i Österrike och i Sve
rige skulle försvinna. Det ta förslag motiveras hufvudsakligen med 
de svårigheter, som åtfölja upprätthållandet af landtbruksarbetare-
försäkringen i dess nuvarande gestalt — då den omfattar endast 
den tid, i medeltal 12 dagar per år, då maskiner användas, och de 
arbetare, som vid desamma äro sysselsatta — i det a t t dels faststäl
landet af nämnda tid erbjuder stora svårigheter, dels uttagandet af 
afgifterna i en mängd smärre poster — antalet försäkringspliktiga 
landtbruksföretag utgjorde år 1902 255,203 och försäkringsafgifterna 
503,523 K — medför oskäliga kostnader. Det anses därför lämpli
gare a t t genomföra olycksfallsersättning för landtbruksarbetare i 
annan form, t. ex. genom ömsesidiga sammanslutningar mellan veder
börande yrkesidkare. 

2. Olycksfallsförsäkringens organisation. 

För beredande å t sina arbetare och tjänstemän af stadgad 
ersät tning vid olycksfall äro arbetsgifvare inom de yrken, som om
fattas af olycksfallslagarna, förpliktigade a t t anmäla sina arbets
företag ti l l obligatorisk försäkring inom vissa, af staten inrättade 
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eller godkända anstalter. I detta hänseende öfverensstämmer Öster
rike med Tyskland, Italien, Norge, Finland m. fl. länder, under 
det a t t i t. ex. Sverige och Danmark det är öfverlämnadt å t arbets-
gifvaren at t afgöra, om han vill försäkra sina arbetare eller per
sonligen ikläda sig ersättningsplikt. 

Vid anmälan ti l l försäkring uppgifves antalet ersättningsberät-
tigade personer och den årliga arbetsförtjänst, efter hvilken dem till
kommande ersättningar böra beräknas (med tillämpning af ofvan 
anförda bestämmelser). Anstalten bestämmer därefter, med hänsyn 
ti l l yrkets och det speciella arbetsföretagets farlighetsgrad, med 
hvilken procent af arbetsförtjänsten försäkringsafgifterna böra utgå; 
hvarefter det åligger arbetsgifvaren a t t efter utgången af hvarje 
bidragsperiod (f. n. halfårsvis) uträkna och ti l l anstalten inbetala 
afgifterna för densamma. Anstalten utöfvar kontroll öfver beräk
ningens riktighet. Af afgifterna bestridas 10 procent af arbetarne 
och 90 procent af arbetsgifvaren,1 som har a t t uppbära och inför 
anstalten svara äfven för arbetarnes bidrag. Anstal ten öfvertager, 
efter det anmälan skett, skyldigheten at t utgifva ersättning vid 
inträffande olycksfall. 

De af staten inrättade olycksfallsförsäkringsanstalterna äro till 
antalet sju, i Wien, Salzburg, Prag, Brunn, Graz, Triest och Lem
berg, hvar och en för si t t bestämda område, ett eller flera af de 
österrikiska kronländerna. Försäkringspliktiga arbetsgifvare och 
arbetare uti vederbörande anstalts distrikt äro delaktiga i anstal
tens styrelse, i det de hvar för sig äga utse en tredjedel af styrel
sens medlemmar, under det at t den återstående tredjedelen utses af 
inrikesministern. 

Jämte de allmänna olycksfallsförsäkringsanstalterna erkänner 
lagen såsom organ för försäkringen dels privatanstalter, upprättade 
vid särskilda arbetsföretag i ändamål a t t åtaga sig olycksfallsför
säkring för arbetarne vid desamma, dels olycksfallsförsäkrings
anstalter, som upprättats genom sammanslutningar af yrkesidkare 
(»Berufsgenossenschaften»), i båda fallen dock under förutsättning 
af särskildt bemyndigande och af statskontroll. Af det förra sla
get anstalter funnos år 1904 två (»Programm», sid. 183), af det 
senare endast en, afsedd för järnvägarnas personal (en del småbanor 
hafva dock ingått i den allmänna försäkringen). Samtliga dessa anstal
ter äro förpliktigade att , då lifränta på grund af olycksfall tillerkän-
nes någon i dem försäkrad person, insätta kapitalvärdet af räntan 
i vederbörande allmänna anstalt, hvilken sedan öfvertager utbetal
ningarna till den försäkrade. Genom denna bestämmelse förebygges 
faran för a t t försäkrad, t i l l följd af anstaltens oförmåga att fullgöra 
sina förpliktelser, skulle kunna gå miste om ersättning. 

1 Vid järnvägsdrift erlägges dock hela afgiften af arbetsgifvaren. 



192 FÖRSÄKRING MOT OLYCKSFALL I ARBETE UTI ÖSTERRIKE. 

De allmänna olyeksfallsförsäkringsanstalterna åtnjuta hvar och 
en inom sitt område en hög grad af själfständighet. De äro berät
tigade a t t efter eget bedömande bestämma afgiftssatserna för arbets
företagen, dock med iakttagande af vissa gränser (de olika indu
striernas »farlighetsklasser», hvilka fastställas af inrikesministeriet). 
De hafva vidare a t t kontrollera, emottaga och förvalta de inflytande 
afgifterna. Vid inträffande olycksfall1 skola de föranstalta om erfor
derlig undersökning af med detsamma förknippade omständigheter 
och dess påföljd, hvarefter de på grund af resultatet af sådan under
sökning bestämma, huruvida och efter hvilka grunder ersättning 
skall utgå, samt i vederbörlig ordning utbetala ersättningsbelopp 
till ersättningsberättigade personer. I frågor om ersättningsanspråk 
kan dock appelleras t i l l skiljedomstolar, en för hvarje anstalts 
distrikt, hvilka slutgil t igt besluta i sådana frågor. 

Bland anstalternas åligganden ingår äfven a t t årligen uppgöra 
en statistisk redogörelse öfver sin verksamhet och sin ekonomiska 
ställning, enligt af inrikesministeriet uppgjord plan. Dessa berät
telser ingå ti l l ministeriet och sammandragas där till en gemensam 
årlig berättelse (»Die Gebarung und die Ergebnisse der Unfallstati-
stik»). Därjämte skola anstalterna äfven ställa till ministeriets 
förfogande erforderligt statist iskt material för den revision af yrke
nas indelning i farlighetsklasser, som enligt lagen bör företagas 
hvart femte år. I och för detta ändamål hafva anstalterna ålagts 
a t t för den senaste revisionsperioden, åren 1897—1901, upplägga sär
skilda räknekort för dels hvarje försäkradt arbetsföretag, dels 
hvarje inträffadt olycksfall, som föranledt ersättning, och dels hvarje 
skadad person eller efterlefvande efter genom olycksfall afliden person, 
hvilken til lerkänts lifränta. Dessa räknekort hafva sedermera insändts 
t i l l ministeriet och där underkastats en ingående bearbetning, icke 
endast med hänsyn ti l l yrkenas farlighetsgrad utan äfven ur all
mänt olycksfallsstatistisk synpunkt (»Ergebnisse der Unfallstatistik 
der fiinfjährigen Beobachtungsperiode 1897—1901.» E n redogörelse 
för den utkomna första delen af detta arbete — Wien 1904 — läm
nas i det följande). 

Olycksfallsförsäkringsanstalterna stå under uppsikt af dels de 
olika kronländernas högsta förvaltningsmyndigheter, dels inrikes
ministern, hvilken biträdes af ett försäkringsråd, bestående af fack
män på landtbrukets, industriens och försäkringsväsendets områden, 
äivensom af en i ministeriet inrättad byrå för arbetareförsäkring. 
Denna uppsikt är dock hufvudsakligen af administrativ natur och 
inverkar jämförelsevis obetydligt på själfva försäkringsverksamheten. 

1 Arbetsgifvare skall inom fem dagar ingifva anmälan om hos honom intiäffadt 
olycksfall, hvarigenom någon anställd person blifvit dödad eller erhållit kroppsskada, 
som medfört döden eller arbetsoförmåga under minst tre dagar. 
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Med afseende på fastställandet af försäkringsafgifterna äro sålunda 
anstalterna visserligen bundna af den nämnda indelningen af yrkena 
i farlighetsgrupper, men den inskränkning, de härutinnan äro under
kastade, är dock icke större, än att, då det t. ex. stadgats, att 
glassliperier skola hänföras till klass I och nitroglycerinfabriker 
till klass XI, vederbörande anstalt kan bestämma afgifter mellan i 
förra fallet 0-28 och O-5 7 procent och i det senare 4-19 och 6-is pro
cent af lönesumman.1 Och vid fastställandet af ersättningsbelopp 
äro anstalterna och de med dem förbundna skiljedomstolarna icke 
underkastade några särskilda bestämmelser. Det måste under sådana 
omständigheter anses helt naturligt, att vid olika anstalter en väsent
ligt olika praxis utbildat sig i detta hänseende; och detta förhål
lande kan statistiskt fullkomligt tydligt fixeras. Beräknar man 
nämligen å ena sidan kapitalvärdet af alla af en anstalt faktiskt 
tillerkända räntor och å den andra summan af kapitalvärdena för 
de räntor, som skulle utgått, om för hvarje särskildt yrke kapital
värdet per 1,000 K af lönesumman varit för anstalten detsamma 
som inom olycksfallsförsäkringen öfver hufvud, så utvisar kvoten 
mellan dessa tal det inflytande, som anstaltens särskilda förvalt
ningsförhållanden — särskildt dess större eller mindre liberalitet 
med afseende på ersättningsbeloppens bestämmande — har på dess 
åtagna förpliktelser.2 Det visar sig då, att för anstalterna i Prag 
och Wien nämnda kvoter uppgå till resp. 1-21 och 1-06, under det 
att de för anstalterna i Graz och Triest endast stiga till resp. 0-69 
och 0-80, d. v. s. att anstalterna i Prag och Wien åtagit sig i för
hållande till lönesummorna mer än 70, resp. 50 procent högre för
pliktelser än anstalten i Graz. Det kan under sådana omständig
heter knappast förvåna, att de finansiella resultaten af de olika an
stalternas verksamhet ställa sig högst betydligt olika. Jämför man 
a) inkomsterna af försäkringsafgifter och räntor med b) utgifterna 
för utbetalda ersättningar och erforderliga afsättningar till försäk
ringsfonder, finner man för år 1902 (i 1,000 K) 

1 Detta under förutsättning att anstalten tillämpar den s. k. normala bidrags
tariffen. Det står emellertid hvarje anstalt fritt att — under förbehåll af ministerns 
godkännande — höja eller sänka denna tariff med viss procent, utan att dock däri
genom förhållandet mellan afgifterna för olika yrken ändras. Denna bestämmelse 
inrymmer faktiskt åt anstalterna en ännn större frihet med afseende på afgifterna än 
ofvan sagts. 

2 Jmfr inrikesministeriets utredning >Zur bevorstehenden dritten Revision der 
Gefahrenklasseneinteilung», Wien 1904, sid. 7, 8. 
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Liknande skiljaktigheter förekomma hvarje år. Fö r år 1903 
uppgingo för anstalten i Prag afgifter och räntor t i l l 6,717,000 K, 
ersättningar och afsättningar till 13,273,000 K, alltså ett deficit på 
icke mindre än 6,556,000 K (hvilket dock till en del beror på för
ändrade grunder för räntevärdenas beräkning); för anstalten i Brunn 
äro motsvarande belopp 3,093,000 K och 2,707,000 K, alltså ökning 
af 386,000 K. Vid alla dessa uppgifter har hänsyn icke tagi ts t i l l 
de jämförelsevis obetydliga belopp, som representeras af förvalt
ningskostnader och diverse inkomster och utgifter. 

Resultatet af dessa år frän år upprepade olikheter i anstalter
nas förvaltning framträder påtagligt, om man jämför beloppet af 
de finansiella förpliktelser, som anstalterna för inträffade olycksfall 
iklädt sig, med det för betäckande af desamma befintliga kapitalet. 
Man kommer då till följande resultat : 

Det framgår af denna sammanställning, som afser förhållandena 
vid 1902 års slut, a t t medan anstalterna i Salzburg, Brunn, Graz 
och Triest äfvensom järnvägarnas olycksfallsförsäkringsanstalt icke 
hafva något större deficit a t t uppvisa, så disponera anstalterna i 
Lemberg och Wien endast resp. 69 och 60 procent och anstalten i 
Prag endast 55 procent af det kapital, som erfordas för fullgörandet 
af deras förpliktelser. Öfver hufvud taget uppgår bristen till inemot 
25 procent. För den betydelse man bör tillmäta denna siffra, sär-
skildt i jämförelse med tyska förhållanden, och för de åtgärder, som 
föreslagits för a t t upphjälpa anstalternas ekonomiska ställning, 

1 Efter afdrag af hvad som erfordras för betäckande af anstalternas ofriga 
skulder. 
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kan här icke redogöras. Här har närmast varit afsikten a t t visa, 
t i l l hvilka olika resultat samma bestämmelser kunna leda, om 
de tillämpas på olika sätt. Det torde emellertid särskildt böra 
framhållas, a t t olika principer för olycksfallsersättnings bestämmande 
icke allenast inverka på anstalternas ekonomiska ställning, utan 
äfven äro af betydelse för de olycksfallsförsäkrade personerna. A t t 
anstalten i Graz lyckats undvika deficit, under det a t t anstalten i 
Prag — trots a t t den faktiskt u t tagi t högre afgifter — kommit på 
18 millioner K balans, kan knappast betyda annat, än att en mängd 
personer, som i Steyermark erhållit låg ersättning vid olycksfall, 
skulle hafva tilldelats högre sådan, om olycksfallet ägt rum under 
arbete i Böhmen, d. v. s. at t personer, som stå under samma lag, 
likväl blifvit olika behandlade. F rån denna synpunkt sedda torde de 
österrikiska erfarenheterna vara beaktansvärda öfver allt, där försäkring 
mot olycksfall i arbete icke är uteslutande anförtrodd åt en enda an
stalt eller åtminstone står under öfvervakande af en enda myndighet. 

I ofvannämnda »Programm» föreslås upprättande af en öfver-
domstol för arbetareförsäkring i Wien, till hvilken skall kunna 
appelleras från samtliga distriktsskiljedomstolar. 

3. Olycksfallsförsäkringens utveckling 1890—1902. 

Följande tabell angifver utvecklingen af olycksfallsförsäkringen 
i de territoriella anstalterna och i järnvägarnas försäkringsanstalt 
under tiden från försäkringens början intill 1902, det sista år för 
hvilket utarbetad statistik föreligger: 

1 Med årsarbetare (>Vollarbeiter>) förstås det antal arbetare, som hade behöfts 
for att fullgöra det af de försäkrade arbetame utförda arbetet, såframt hvar och en 
arbetat hela året, räknadt för 300 arbetsdagar. Antalet årsarbetare erhålles således 
genom division af sammanlagda antalet under året utgjorda dagsverken (eller skift) 
med 300. 

14 
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Med afseende på den af dessa tal utvisade stegringen är först 
att märka, att den ofvan omtalade utsträckningen af försäkrings
plikten år 1894 medförde tillkomsten af omkring 13,000 arbetsföretag 
och inemot 200,000 försäkrade med c:a 180 millioner K lönesumma. 
Bortser man från denna ökning, befinnes den från 1890 till 1902 
inträdda stegringen hafva utgjort (approximativt) 

för antalet företag 155 % 
» » försäkrade i genomsnitt 84 » 
» » » årsarbetare 53 » 
» lönesumman 102 » 

Med afseende på den relativa betydelsen af dessa sinsemellan 
betydligt afvikande siffror torde följande böra framhållas. 

Den stora ökningen af antalet företag och. försäkrade i genom
snitt beror hufvudsakligen på utvecklingen af försäkringen för landt-
bruket. För industriella och transportföretag var ökningen 1890— 
1902 nämligen, med frånräknande af den nyssnämnda stegringen på 
grund af försäkringens utvidgning år 1894, endast omkring 50 resp. 
65 %, under det att för landtbrnket antalet företag ökades från 
78,123 till 255,203, eller med 227 %, och antalet försäkrade i genom
snitt från 338,494 till 812,592, eller med 140 %. Denna skenbart 
betydliga ökning är dock i verkligheten af föga betydelse. Medel
antalet försäkrade för hvarje arbetsföretag var nämligen 1890 4-3, 
1902 endast 3-2, hvilket i öfverensstämmelse med hvad ofvan (sid. 190) 
anförts, utvisar huru obetydliga de försäkrade landtbruksföre-
tagen i allmänhet äro.1 Vidare har försäkringen för landtbraket 
omfattat endast en ringa del af året, år 1890 24 dagar, år 1902 endast 
12 dagar, beroende på den korta tid, under hvilken maskiner an
vändas.2 Sammanlagda antalet arbetsdagar, under hvilka försäk
ringen för landtbruksarbetare varit i kraft, uppgår också endast 
till omkring 8,222,000 år 1890 och 9,917,000 år 1902, utgörande mel
lan 2 och 3 % af hela antalet och utvisande en ökning af endast 
21 %• De beräknade lönebeloppen för jordbruksarbetare under för
säkringstiden uppgingo år 1890 till 3,360,000 K och år 1902 till 
10,870,000 K, i intetdera fallet till 1 % af lönebeloppen för samtliga 
försäkrade arbetare. Dessa uppgifter torde tillfullo visa, att för
säkringen för jordbruksarbetarne i dess nuvarande form är af relativt 

1 Att medelantalet arbetare nedgått från 1890 till 1902. beror naturiigen på att 
hufvudsakligen små företag under mellantiden inkommit, hvilket åter torde vara att 
hänföra till dels utsträckt användning af maskiner — såsom nämndt, omfattar försäk
ringen endast företag, där maskiner användas — dels förbättradt iakttagande af an
mälningsskyldigheten. 

2 Orsaken till den stora minskningen från 1890 till 1902 kan ej bestämdt an-
gifvas. Förmodligen står den dock i sammanhang med de i ofvannämnda »Programm» 
framhållna svårigheterna att erhålla fullständig kännedom om den tid, då arbetarna 
varit försäkrade. 



FÖRSÄKRING MOT OLYCKSFALL I ARBETE UTI ÖSTERRIKE. 197 

ringa betydelse såväl för arbetame som för försäkringsverksamheten, 
hvilket i förbindelse med de förut omtalade kontrollsvårigheterna 
motiverar det omnämnda förslaget om dess upphäfvande. 

Det framgår häraf, att man för bedömande af olycksfallsförsäk
ringens utveckling och nuvarande omfattning icke lämpligen kan 
utgå från uppgifterna om försäkrade företag eller försäkrade per
soner i genomsnitt, på hvilka omfattningen af försäkringen för jord
bruket — äfvensom, ehuru i mindre grad, andra säsongyrken, såsom 
byggnadsverksamhet m. fl. — inverkar vida mer än skäligt är. 
Lämpligast för sådant ändamål äro Uppgifterna om antalet års
arbetare, hvilket antal står i direkt förhållande icke allenast till 
medelantalet sysselsatta arbetare, utan äfven till det antal dagar, 
under hvilka de i genomsnitt varit försäkrade; hvarjämte — för 
bedömande af försäkringens ekonomiska betydelse — uppgifterna om 
det sammanlagda lönebelopp, som legat till grund för afgifter och 
olycksfallsersättningar, äro af vikt. 

Antalet årsarbetare har, såsom nämnts, från 1890 till 1902 ökats 
med 53 % och sammanlagda lönebeloppet med 102 %, i båda fallen 
efter afdrag för den ökning, som beror på försäkringens utsträck
ning år 1894. Olikheten mellan dessa båda tal häntyder på att 
medellönen pr arbetare under perioden ökats; något som bekräftas 
af följande sammanställning: 

Stegringen utgör 1 å 3 % pr år, utom för 1890—91, då ofull
ständiga uppgifter torde föreligga, och för 1894—95, då tillkomsten 
af den jämförelsevis högt aflönade järnvägspersonalen inverkar. 
Oaktadt denna betydliga ökning, som för åren 1891—1902 motsvarar, 
oberäknadt hvad som beror på försäkringens utsträckning år 1894, 
ungefär 25 #, utgjorde emellertid medellönen för helt års arbete år 
1902 endast 820 K eller 623 kr. (för industri- och transportarbetare 
ensamt 636 kr.). Såsom jämförelse kan nämnas, att i Norge redan 
år 1899 enligt norska riksförsäkringsanstaltens statistik medelar
betslönen var 851 kronor.1 

1 För Sverige föreligg» inga generella uppgifter. Dock kan nämnas, att ar 1903 
årsinkomsten (inberäknadt Tärdet af naturaförmåner) för gå osedvanligt lågt aflönade 
arbetare som statarne likväl utgjorde 507 kTonor. 
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4. Olycksfallsförsäkringens omfattning. 
En sammanställning mellan de af försäkringen år 1900 omfat

tade arbetarne och hela antalet inom resp. yrkesgrupper anställda 
personer (företagare ej inberäknade) enligt 1900 års folkräkning 
lämnas i nedanstående tabell: 

Anm. Då de i olycksfallsstatistiken och folkräkningen förekommande indel
ningarna i yrkesgrupper icke fullt öfverensstämma, och då det därtill ansetts lämpligt 
att har använda en indelning, som i vissa fall afviker från båda dessa indelningar, 
hafva för tabellens uppgörande ett fåtal oväsentliga approximationer måst utföras. 

Med afseende på de i denna tabell lämnade uppgifterna torde 
följande böra framhållas. 

Att antalet försäkrade järnvägsmän betydligt öfverstiger antalet 
enligt folkräkningen vid järnvägarna anställda, beror därpå, att i 
förstnämnda antal järnvägarnas hela personal, således äfven verkstads-

1 Inklusive bergverk, som omfattas af försäkringen (endast petroleum och bergvax). 
2 Inklusive gasverk m. m. 
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arbetare m. fl. ingå, under det a t t i folkräkningens uppgift endast 
inräknats den vid själfva järnvägsdriften sysselsatta personalen. För 
erhållande af jämförliga siffror torde således en betydlig del (sanno
likt inemot 100,000 personer) af de i tabellen såsom järnvägsperso
nal upptagna försäkrade böra öfverflyttas t i l l andra yrken, hufvud-
sakligen ti l l metall- och maskinindustrien. Tager man hänsyn härtill, 
visar det sig a t t inom sagda industri liksom inom öfriga hufvudsak-
ligen såsom storindustri bedrifna yrken, såsom malmförädlings-, 
mineral-, kemisk-teknisk och pappersindustri, det öfvervägande 
flertalet arbetare (minst 75 %) komma i åtnjutande af olycksfalls
försäkringens förmåner. Inom de yrkesgrenar åter, där den mindre 
industrien och handtverket dominera, såsom inom trä-, läder-, textil-
och beklädnadsindustrierna, äro de försäkrade arbetarne i minoritet, 
och hvad särskildt sistnämnda industri angår, äro icke ens 10 % af 
arbetarne försäkrade. Närings- och njutningsmedelsindustrien — inom 
hvilken kvarnar och bryggerier nås af försäkringen, bagerier m. fl. 
yrken däremot i regel icke — intager en mellanställning (med omkring 
65 % försäkrade), likaså byggnadsverksamheten, inom hvilken väg-
och vattenbyggnadsarbetare omfattas af försäkringen, husbyggnads
arbetare däremot i de flesta fall icke, beroende på dels arbetets 
handtverksmässiga karaktär, dels de omfattande undantag från för
säkringsplikten, som medgifvits. 

Såsom resultat af de sålunda för de olika yrkena framträdande 
förhållandena visar det sig, a t t af de 2,437,000 ut i sådana indu
striella och samfärdselsyrken, som öfverhufvudtaget kunna nås af 
olycksfallsförsäkringen i dess lagstadgade form, anställda arbetarne 
1,693,600 personer (c:a 70 %) efter genomsnittsantalet eller 1,431,100 
(c:a 59 %) efter det riktigare årsarbetareantalet äro försäkrade. Med
räknar man emellertid äfven de arbetare som äro anställda i från 
försäkringen fullständigt undantagna yrken, nämligen »vorbehal-
tene» bergverk (146,700 arbetare), post och telegraf (45,100) och 
hafssjöfart (4,500), äfvensom diverse industriarbetare (44,400), till
sammans 240,700 arbetare, sjunka de respektive procenttalen för
säkrade ti l l 63 och 53 % Hvad landtbruksarbetarne beträffar, be
kräfta de i tabellen anförda uppgifterna hvad som ofvan sagts an
gående deras olycksfallsförsäkrings ringa omfattning, i det att efter 
medelantal arbetare räknadt endast 11 % och efter årsarbetare allenast 

äro försäkrade. Öfriga yrken, såsom handel (424,500 anställda 
personer), hotell- och restaurationsrörelse (119,500 personer) m. fl., 
nås icke af försäkringen. Af alla de ti l l inemot tio millioner per
soner uppgående lönarbetarne i Österrike äro endast 24 % under 
någon längre eller kortare tid af året försäkrade mot olycksfall i 
arbete enligt de båda gällande lagarna; och tager man hänsyn äfven 
till den tid, under hvilken försäkringen gäller (d. v. s. räknar efter 
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årsarbetare), befinnes försäkringen omfatta endast 15 % af alla de 
arbetsdagar, som dessa lönarbetare kunna prestera. 

Såsom en belysande jämförelse kan anföras, a t t i Tyskland enligt 
detta lands senaste olycksfallsförsäkringsstatistik, för år 1903, antalet 
försäkrade utgjorde 

Härt i l l kommer et t mindre antal inom särskilda anstalter försäk
rade, under det a t t omkring 1-5 millioner böra af dragas såsom 
dubbelräknade; alltså inalles omkring 18-0 millioner försäkrade per
soner. Bland dem ingå emellertid ungefär 4l/s millioner försäkrade 
företagare (de allra flesta landtbrukare äro försäkrade), så a t t an
talet, i allmänhet under största delen af året, försäkrade lönarbetare 
kan beräknas t i l l ungefär 131 /s millioner, eller praktiskt taget hela 
Tysklands mot lön arbetande befolkning, som år 1898 uppgick till 
i rundt tal 14 millioner. 

I detta sammanhang torde slutligen böra framhållas, a t t olycks-
fallsersättningslagen i Sverige på det hela taget kan anses hafva 
ungefär samma omfattning som den österrikiska olycksfallsförsäk
ringen, då de ofvan omtalade skillnaderna med afseende på den 
svenska lagens inbegripande af bergsbruk, den österrikiska försäk
ringens af landtbruk kunna anses kompensera hvarandra, och då 
handtverk, handel m. fl. yrken i båda fallen äro uteslutna. Ehuru 
några bestämda siffror för Sverige icke kunna anföras, torde under 
sådana omständigheter likväl den slutsatsen icke kunna anses obe
rättigad, a t t den svenska olycksfallsersättningslagens effektivitet ä r 
tillnärmelsevis densamma som den österrikiska försäkringens, möj
ligen, med hänsyn till frånvaron af försäkringstvång och bristen på 
en kontrollerande myndighet, något mindre. 

Till belysande af de olika anstalternas betydelse för försäk
ringen af dels industriella, dels landtbruksarbetare meddelas här 
nedan en tabell öfver antalet årsarbetare för nämnda båda grupper 
och deras beräknade lönesumma år 1902. 
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5. Olycksfall. 

Antalet olycksfall bland de försäkrade under åren 1890—1902 
framgår af följande tabell: 

Denna tabell åskådliggör ett i hög grad anmärkningsvärdt för
hållande. Al l t ifrån olycksfallsförsäkringens införande visar sig år 
från år nästan undantagslöst en stegring i antalet olycksfall, icke 
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allenast absolut, utan äfven i förhållande t i l l antalet arbetare. 
Denna stegring kan iakt tagas såväl för de olycksfall, för hvilka 
ersättning beviljats, som för dem å hvilka lagbestämmelserna — i 
regel på grund af a t t den skadade inom den fastställda karenstiden 
af fyra veckor återfått sin arbetsförmåga — icke ägt tillämpning. 
Den har resulterat däruti, a t t på tolf år, pr 10,000 årsarbetare räk-
nadt, hela antalet olycksfall inemot tredubblats, antalet olycksfall, 
som föran] edt ersättning, mer än fördubblats och antalet olycksfall, 
för hvilka ersättning ej u tgåt t , ökats t i l l t re och en half gång af 
det ursprungliga. 

Orsakerna till denna stegring äro icke fullt utredda. I de sta
tistiska redogörelserna framhålles endast, a t t densamma »till stor 
del» bör tillskrifvas den genom anmälningstvånget åstadkomna bättre 
kunskapen om inträffade olycksfall. Riktigheten af denna upp
fattning torde icke vara tvifvel underkastad, särskildt då man tager 
i betraktande att, såsom ofvan påpekats, de olycksfall, som icke 
medfört ersättning, alltså i allmänhet de lättare, ökats vida starkare 
än de öfriga, och at t därtill, såsom af tabellen omedelbart framgår, 
stegringen i alldeles öfvervägande grad faller på de första åren. 
Men lika otvifvelaktigt är, a t t stegringen icke kan förklaras ute
slutande genom noggrannare anmälningar, hvilket ju äfven erkän-
nes genom de ofvan citerade ordalagen. Såsom bevis härför torde 
endast behöfva anföras, a t t stegringen ännu under de senare sex 
åren 1896—1902 uppgick t i l l 12 %, och a t t där t i l l under dessa år de 
svårare olycksfallen ökats i högre grad än de lättare (med 19 resp. 
10 %), hvilket icke borde varit fallet, om et t bät tre iakttagande af 
anmälningsskyldigheten varit enda orsaken t i l l stegringen. 

Det kan således anses säkert, a t t i Österrike en verklig ökning 
af sannolikheten a t t träffas af olycksfall i arbete föreligger; och 
detta förhållande torde i betydlig mån hafva bidragit t i l l det mindre 
tillfredsställande finansiella läge, hvarut i den österrikiska olycks
fallsförsäkringen f. n. befinner sig (jfr tabellerna sid. 194). Det 
torde för Öfrigt böra framhållas, a t t äfven i Tyskland, det enda land 
utom Österrike, där uppgifter om olycksfall i arbete föreligga för ett 
större anta] år, likaledes en ökning af olycksfallsfrekvensen iakt
tagits, ehuru man t ro t t sig kunna under de sista åren konstatera 
ett upphörande däraf. Om således en ökning af den beräknade oiycks-
fallsfrekvensen är något, hvarmed hvarje land, som inför olycks
fallsförsäkring, måste räkna, så kunna emellertid orsakerna till detta 
förhållande icke anses t i l l fullo konstaterade. 

A ena sidan har den åsikten uttalats , a t t orsaken skulle ligga 
jus t uti försäkringens existens, i det a t t arbetarne, till följd af viss
heten at t vid inträffande olycksfall erhålla understöd, blefve mindre 
försiktiga och måhända rent af afsiktligt framkallade olycksfall. 
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Denna teori, som gjort sig hörd äfven i den svenska riksdagen 
såsom skäl mot olycksfallsförsäkring och mot invaliditetsförsäkring 
öfver hnfvud taget, är ju af den natur, a t t det svårligen låter sig göra 
at t bevisa vare sig dess riktighet eller dess oriktighet. Emellertid 
torde det böra framhållas, at t åtminstone den österrikiska statisti
ken icke ger anledning a t t antaga, a t t en mer eller mindre med
veten oförsiktighet hos arbetarne skulle vara af någon nämnvärd 
betydelse såsom förklaring ti l l ökningen af antalet olycksfall. Vore 
förhållandet sådant, borde nämligen ökningen visa sig framförallt 
ut i antalet lä t tare olycksfall, då ju knappast utsikten att, såsom 
lagen beträffande svårare olycksfall stadgar, för längre t id eller för 
alltid erhålla en årsränta, motsvarande på sin höjd 60 % af arbets
förtjänsten, kan vara synnerligen lockande för arbetaren. Men såsom 
af tabellen å sid. 201 framgår, har antalet lä t tare olycksfall — för 
hvilka ersättningen, såsom nämndt, utgår från sjukkassorna — pr 
10,000 årsarbetare under de senaste åren, eller sedan 1898, vari t i 
det närmaste oförändradt, och för den starka ökningen däraf under 
de tidigare åren är den bät tre iakt tagna anmälningsskyldigheten en 
fullt tillfredsställande förklaring. Under sådana förhållanden kan 
man icke säga, a t t den österrikiska olycksfallsstatistiken lämnar 
något stöd för teorien, att olycksfallsförsäkringen har en dålig in
verkan på arbetarnes försiktighet och omtanke och därigenom bi
drager a t t höja olycksfallsfrekvensen. 

A andra sidan har såsom förklaring ti l l ifrågavarande stegring 
framhållits industriens utveckling ti l l all t större intensitet. Visser-, 
ligen är det ännu en öppen fråga, huruvida en intensiv drift verk
ligen med nödvändighet måste medföra ökad olycksfallsfrekvens, och 
otvifvelaktigt kunna verkningarna däraf i viss mån neutraliseras 
genom ett högt utveckladt arbetareskydd, särskildt om, såsom i 
Tyskland, olycksfallsförsäkringens kostnader bestridas direkt genom 
uttaxering inom arbetsgifvarnes yrkesföreningar och dessa således 
få e t t påtagligt intresse af at t verka för effektiva skyddsanord
ningars vidtagande. Men det finnes dock anledning at t förmoda, 
att olycksfallsfrekvensen i en fabrik bör stiga med arbetets inten
sitet. En ökning af denna kan taga sig ut t ryck antingen genom 
ökad användning af yngre, oöfvade arbetare eller genom utsträckt 
öfvertidsarbete. Betydelsen af den förra omständigheten är mindre 
säker, då det icke är utredt, huruvida olycksfallsfrekvensen bland 
nyantagna arbetare är högre än den normala, och då för öfrigt er
farenheten har visat, at t en arbetare, som länge vari t sysselsatt med 
samma arbete, just genom sin vana vid detsamma lät t lockas ti l l 
oförsiktighet. A t t däremot en utsträckt arbetstid inverkar därhän, 
att arbetaren blir mera utsat t för olycksfall, framgår bland annat 
af en i Tyskland för år 1897 uppgjord statistik öfver antalet 
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olycksfall vid olika tider på dagen, enligt hvilken nämnda antal 
utgjorde: 

och således stiger mot slutet af de vanliga arbetsperioderna.1 

Af hvad här ofvan anförts torde framgå, at t frågan om orsa
kerna t i l l stegringen af olycksfailsfrekvensen är af rä t t invecklad 
natur och väl i behof af en ingående undersökning. En sådan torde 
äfven komma t i l l stånd i sammanhang med bearbetningen af det 
rikhaltiga statistiska materiel, som, enligt hvad ofvan (sid. 192) med
delats, insamlats i och för revision af yrkenas indelning i far
lighetsklasser. Därvid torde, enligt hvad af framställda förslag 
framgår,2 komma att undersökas, dels — i direkt sammanhang med 
ofvan omtalade teori — olycksfallsfrekvensens beroende af den all
männa ekonomiska ställningen, dels olycksfallsfrekvensen vid mo
torer, arbetsmaskiner och andra farligare fabriksanordningar, sär-
skildt med hänsyn t i l l yngre arbetare och kvinnor, samt inom olika 
åldrar och. kön, vid olika tider på dygnet o. s. v. Dessa undersök
ningar äro naturl igen icke allenast af betydelse för den föreliggande 
mera teoretiska frågan, utan kunna äfven, liksom en äfven före
slagen utredning om den inverkan på sannolikheten a t t träffas af 
olycksfall, som utöfvas af arbetares sjuklighet, anlag för drycken
skap o. s. v., tjäna såsom underlag för arbetareskyddslagstiftningen. 

De t i l l tänkta undersökningar, som här omnämnts, torde komma 
a t t medföra en så grundlig kunskap, som för närvarande är tänk
bar, om den svåra frågan om olycksfallens så a t t säga inre orsaker, 
på hvilka stegringen af olycksfallsfrekvensen sannolikt beror. 
Hvad beträffar den jämförelsevis lättare åtkomliga frågan om olycks
fallens yttre anledningar, d. v. s. den maskin, den arbetsprocedur 
eller de omständigheter i öfrigt, hvarvid eller hvarunder olycks
fallet ägt rum,s har en synnerligen ingående undersökning däraf 
redan företagits och publicerats i den utkomna, förut omnämnda 

1 De anförda siffrorna borde visserligen korrigeras på det satt, att de ställdes i 
relation till den tidslängd under nämnda perioder, under hvilken arbetet faktiskt i medel
tal pågått — hyjliei) korrektion är omöjlig i brist på uppgifter — men den dragna 
slutsatsen torde likväl vara berättigad. 

2 Jämför tErgebnisse der Unfallstatistik 1897— 190U, del I, inledningen, 
samt eu uppsats af dr Kögler, chef för olycksfallsförsäkringsanstaltea i "Wien, uti 
>Soziale Praxis> för den 20 oktober 1904. 

s Det är härvid ej fråga om att undersöka, huruvida en viss person, vare sig den 
skadade själf, arbetsgifvareu eller en kamrat, på ett eller annat sätt varit skald till 
olycksfallet. Undersökningar, som i detta hänseende företagits i Tyskland, hafva till
räckligt tydligt visat ofruktbarheten af sådana försök att, i strid mot den moderna 
uppfattningen af olycksfallen såsom af industrien i dess helhet förorsakade, söka — 
utom i undantagsfall — pålägga en bestämd person sknlden för att med eller utan 
afsikt hafva förorsakat olycksfall i arbete. 
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första delen af >Die Ergebnisse der Uniallstatistik 1897—1901». I 
denna publikation behandlas emellertid endast hvarje yrke för sig, 
— hvarvid de speciella anledningarna till däruti inträffade olycks
fall särdeles detaljeradt undersökas — och något sammandrag för 
större grupper föreligger icke, utan kommer att lämnas först i den 
ännu icke utkomna andra delen. Därtill redogöres icke för orsa
kerna till olycksfall i yrken med mindre talrikt arbetareantal. Till 
vinnande af en allmän öfversikt af de olika anledningarna till olycks
fall torde under sådana omständigheter för närvarande den enda 
utvägen vara att vända sig till de årliga statistiska berättelserna, 
ehuru dessa naturligen ej kunna uppvisa ett så omfattande och 
genomarbetadt material som den nämnda specialundersökningen. 

För år 1902 angifvas följande orsaker till inträffade olycksfall, 
som föranledt ersättning (landtbruket och järnvägarna, inom hvilka 
yrken anledningarna till olycksfall äro af mera speciell natur, äro 
här uteslutna): 

Det framgår af denna öfversikt, hvilket stort antal olycksfall 
som förorsakats af fallande föremål, fall m. fl. orsaker af liknande 
natur, i jämförelse med antalet af sådana olyoksfall, som kunna 
hänföras till arbetsmaskiner o. d. Dock bör framhållas, att för
hållandena i detta hänseende ställa sig olika inom olika indu
strier. Så äro de af arbetsmaskiner föranledda olycksfallen för
härskande, förutom inom landtbruket1 (64-2 %), äfven inom tryckerier 
(61-7 %~) samt textil-, beklädnads- och träindustri (resp. 51-6, 49-6 
och 47-9 ?»); och äfven inom pappers-, metall-, maskin- och kvarn
industri hafva mer än fjärdedelen af alla inträffade olycksfall för
orsakats af arbetsmaskiner. 

1 Det torde böra erinras om, att inom landtbruket endast vid maskiner syssel
satta arbetare äro försäkrade. 
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En sammanställning af anledningen ti l l olycksfall med den 
därigenom uppkomna skadans art (skadad kroppsdel o. s. v.) gifver 
följande tabell öfver antalet skadade personer: 

Hvad slutligen beträffar de följder, som olycksfallen medfört, läm
nas upplysningar därom af tabellen å sid. 208—209, hvilken utgör e t t 
sammandrag af uppgifterna u t i olycksfallsstatistiken för 1897—1901 
(de årliga statistiska berättelserna kunna naturligen i detta hän
seende icke tillmätas någon större betydelse, då de publiceras så 
snart efter olycksfallen, a t t följderna af desamma ej alltid kunna 
säkert bestämmas, ocli då dessutom det i dem behandlade statistiska 
materielet i allmänhet är af en för ringa omfattning för möjlig
görande af säkra slutsatser). 

Innebörden af de i tabellen meddelade siffrorna torde bäst belysas 
genom ett exempel. Om man jämför uppgifterna för t. ex. landtbruk 
och malmförädlingsindustri, finner man, a t t de resp. antalen olycksfall 
pr 1,000 årsarbetare voro 20-1 och 30-1. Med stöd af dessa siffror 
skulle man vara frestad a t t säga, a t t olycksfallsrisken för en arbe
tare inom malmförädlingsindustrien vore 50 procent högre än för 
en jordbruksarbetare. Detta är emellertid r ik t ig t endast om man 
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med olycksfallsrisk menar sannolikheten a t t träffas af olycksfall, 
d. v. s. hvad som i det föregående betecknats med termen olycksfalls
frekvens. Men det är ju för bedömande af arbetarnes, liksom för 
olycksfallsförsäkringens, risk äfven af betydelse, huru svåra de in
träffade olycksfallen äro, d. v. s. hvilka följder de medföra. I så
dant hänseende lämnar nu t i l l en början tabellens kol. 6—8 en 
del upplysningar. Af desamma inhämtas, a t t bland de inom landt-
bruket inträffade olycksfallen betydligt öfver hälften, af de inom 
malmförädlingsindustrien åter blott något öfver fjärdedelen med
fört döden eller varaktig arbetsoförmåga (invaliditet); och uträknar 
man antalet dylika olycksfall pr 1,000 årsarbetare, befinnas de utgöra 
inom landbrnket 11'7, inom malmförädlingsindustrien åter endast 
8'2. Redan häraf framgår, a t t den nyssnämnda slutsatsen med af-
seende på olycksfallsrisken måste anses förhastad. Fastmer är det 
nödvändigt a t t utfinna något sätt a t t jämföra olycksfall med olika 
påföljd med hvarandra. Erfarenheten har visat, a t t det mest ratio
nella sättet a t t åstadkomma en sådan jämförelse är at t för hvarje 
olycksfall t aga i betraktande den nettobelastning det medför för 
försäkringen, d. v. s. det försäkringstekniskt beräknade värdet af 
de förpliktelser, som olycksfallsförsäkringsanstalterna på grund af 
gällande lagbestämmelser åtaga sig gent emot den af olycksfallet 
träffade eller hans efterlefvande. Visserligen innebär denna metod 
från statistisk synpunkt något godtyckligt, dels därigenom a t t den 
gör risken beroende af lagens bestämmelser, hvilka j u kunna undergå 
förändring, dels därigenom att , då i de flesta länder — Sverige 
undantaget — olycksfallsersättningen står i förhållande till lönen, 
de olycksfall, som drabbat högre aflönade arbetare, komma at t tynga 
mer i vågskålen än de som drabbat lägre aflönade; men de förra 
skiljaktigheterna äro af oväsentlig natur och de senare kunna i 
hufvudsak elimineras genom at t såsom jämförelsetal välja icke an
talet årsarbetare, utan den beräknade lönesumman. Den omtalade me
toden kan således ur allmänt olycksfallsstatistisk synpunkt anses i 
hufvudsak tillfredsställande; från olycksfallsförsäkringens synpunkt 
är den tydligen den enda möjliga. De på grund af densamma be
räknade olycksfallsriskerna angifvas i tabellens kol. 14. Af den
samma framgår t. ex., a t t olycksfallsrisken inom landtbruket, 
då maskiner användas, är ungefär 21/2 gång så hög som inom 
malmförädlingsindustri, hvilket, med hänsyn ti l l a t t såsom nämndt 
frekvensen af olycksfall är 50 procent högre inom den s e n a r e yrkes
gruppen än inom den förra, innebär a t t hvarje särshildt olycksfall 
är i medeltal nära fyra gånger så svårt inom landtbruket som inom 
malmförädlingsindustrien. 

För ett närmare studium af olycksfallsrisken inom olika yrken 
hänvisas till tabellens nämnda kol. 14. Här torde endast böra 
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Olycksfall i arbete uti 
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Österrike åren 1897—1901. 
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framhållas, a t t de stora skiljaktigheter mellan olika yrkesgrupper, 
som densamma ger vid handen (från jordbruk 63-9 °/oo, sågverk 58-1 
°/oo och sjötransport 44-s °/00 t i l l teaterföretag 2-2 %>°)i i själfva 
verket skulle blifvit ännu större, om i tabellen kunnat upptagas de 
särskilda yrkena, icke allenast de delvis heterogent sammansatta 
grupperna af sådana. 

Utom de omtalade upplysningarna beträffande olycksfallens 
följder lämnas i tabellen en del andra uppgifter. 

Beträffande de i kol. 10 upptagna lönebeloppen pr årsarbetare 
torde några kommentarier icke vara erforderliga. 

Hvad angår de i kol. 11 och 12 upptagna försäkringsafgifterna, 
torde böra erinras om, a t t dessa naturligen uppkommit på grund af 
de t. o. m. år 1904 gällande premiesatserna, t i l l hvilkas revision 
den vidlyftiga statistiska undersökning, hvaraf tabellen är et t yt ters t 
koncentreradt utdrag, afsåg a t t lämna material. Den ledande princi
pen för den österrikiska olycksfallsförsäkringen (»Kapitaldeckung>) är, 
a t t försäkringsafgifterna skola betäcka nettobelastningen och dess
utom lämna öfverskott t i l l bestridande af förvaltningskostnader och 
afsättningar till reservfond. Afgifterna kunna således anses väl af-
passade, då för hvarje yrkesgrupp försäkringsafgifterna med några 
procent öfverstiga nettobelastningen. Huru otillfredsställande i detta 
hänseende afgifterna voro bestämda, synes tydligast af de i kol. 15 
upptagna förhållandetalen mellan nämnda belopp, af hvilka framgår 
a t t för landtbruk, mineral-, trä-, läder- och kemisk-teknisk industri 
samt husbyggnad och transportföretag brist på mer än 10 % före
ligger, under det a t t endast för en del i allmänhet mindre omfattande 
grupper, såsom för belysnings-, textil-, beklädnads- och pappers
industri samt skofabriker, renhållning, teaterföretag och varulager 
öfverskott utvisas. Såsom resultat häraf är också procenttalet 
för hela försäkrings verksamheten endast 90-2, motsvarande et t defi
cit af 12-2 millioner kronor, utom förvaltningskostnaderna. Här har 
man alltså a t t söka källan ti l l den ogynnsamma finansiella ställ
ning, hvaruti , enligt hvad af tabellerna å sid. 194 härofvan framgår, 
den österrikiska olycksfallsförsäkringen är försatt. 

•Hvilken betydelse man bör t i l lägga denna finansiella ställning, 
särskildt med hänsyn t i l l den nyssnämnda principen för försäkringen 
(»Kapitaldeckung») i motsats t i l l den i Tyskland tillämpade (»Umlage-
verfahren»), är en fråga, som det här skulle föra för långt a t t utreda, 
men till hvilken det måhända i annat sammanhang kan gifvas an
ledning at t återkomma. 

Nils Ahlberg. 
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Arbetslagstiftning i utlandet.1 

År 1900. 

Norge. 

Lag den 31 maj 1900 angående stängningstid för butiker. (Lov 
om Lukningstid for Udsalgssteder). 

(Lovtidende 1900, n:r 24.) 

Danmark. 

Lag den 3 april 1900 angående vittnesplikt inför skiljedom
stolar i arbetstvister. (Lov om Vidneförsrt for Arbejds- Voldgiftsretter). 

(Lovtidende, n:r 57.) 

Lag den 3 april 1900 angående danska fiskares försäkring mot 
•olycksfall. (Lov om danske Fiskeres Forsikring i Vhjkkestilfozlde). 

(Lovtidende, n:r 71.) 

Kungörelse den 9 maj 1900 innefattande undantag från förbudet 
mot arbete i fabriker på sön- och hälgdagar. (Bekendtgörelse om TJnd-
tagelser fra Förbudet mod Arbejde i Fabrikker m. v. paa Folkekirkens Helligdage). 

(Lovtidende, n:r 42.) 

Kungörelse den 25 september 1900 om den tid, då lagen den 3 
apr i l 1900 angående danska fiskares försäkring mot olycksfall skall 
t räda i kraft. (Bekendtgörelse om Ikrafttreden af Lov om danske Fiskeres 
Forsikring i Vlykkestilfwlde af 3. April 1900). 

(Lovtidende, n:r 146.) 

Tyskland. 

Kungörelse den 6 februari 1900 angående zinkhyttors inrättande 
och drift. (Bekanntmachung betreffend die Einriclitung und den Betrieb der 
Zinkhiitten). 

(Reichsgesctzblatt, 1900, n-.r 5.) 

Förordning den 12 mars 1900 om den tid, då vissa stadgan-
den i lagen den 26 juli 1897, innefattande ändringar i allmänna 
yrkeslagen, skola träda i kraft. (Verordnung iiber die treitere Inkraft-

1 Forts, från >Medde].> 1904, s. 450 ff. och 1905, s. 95 ff. 
15 
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setzung des Gesetzes, betreffend die Abänderung der Geaerbeordnung, vom 26. Juli 
189T. Vom 12. März 1900). 

(Reichsgesetzblatt, n:r 10.) 

L a g den 30 j u n i 1900 om ä n d r i n g i v i ssa d e l a r af o lycks fa l l s 
f ö r s ä k r i n g s l a g a r n a . (Gesetz, betreffend die Abänderung der Unfallversiche-
rungsgesetze, vom 30. Juni 1900"). 

(Reichsgesetzblatt, n:r 26.) 

K u n g ö r e l s e af o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g s l a g a r n a s t ex t , den 30 j u n i 1900. 
(Bekänn t machung des Textes der Unfallversichertmgsgesetze, rom 30. Juni 1900)_ 

(Reichsgesetzblatt, n:r 29.) 
1) L a g a n g å e n d e ä n d r i n g i v i ssa d e l a r af o lycksfa l l s fö rsäkr ings

l a g a r n a . 
2) L a g a n g å e n d e f ö r s ä k r i n g mot o lycksfa l l i i n d u s t r i e l l a f ö r e t a g . 
3) L a g a n g å e n d e f ö r s ä k r i n g mot o lycksfa l l inom j o r d b r a k och 

s k o g s h a n d t e r i n g . 

4) L a g a n g å e n d e f ö r s ä k r i n g mot o lycksfa l l inom b y g g n a d s 
v e r k s a m h e t e n . 

5) L a g a n g å e n d e sjöfolks f ö r s ä k r i n g mot o lycksfa l l . 

L a g den 30 j u n i 1900 a n g å e n d e f å n g a r s o m v å r d n a d v id o lycks 

fall . (Gesetz, betreffend die Unfallfiirsorge filr Gefangene, vom 30. Juni 1900). 

(Reichsgesetzblatt, 1900, n:r 26.) 

L a g den 30 j u n i 1900 angående ä n d r i n g i v i s sa de la r af s j u k 
f ö r s ä k r i n g s l a g e n . {Gesetz, betreffend die Abändei 'ting des Krankenversiche-
rnngsgesetzes, rom 30. Juni 1900). 

(Reichsgesetzblatt, 1900, nvr 25.) 

L a g den 30 j u n i 1900 a n g å e n d e ä n d r i n g i v i ssa d e l a r af a l l 

m ä n n a y r k e s l a g e n . (Gesetz betreffend die Abänderung der Geivcrbe-Ordnung). 

(Reichsgesetzblatt, 1900, n:r 25.) 

K u n g ö r e l s e den 26 j u l i 1900 a n g å e n d e a l l m ä n n a y rkes l agens . 

lyde lse . (Bekanntm/iehnng, betreffend die Redaktion der Gewerbe-Ordnung fur 
dus Deutsclie Seich). 

(Reichsgesetzblatt, 1SO0, n:r 47.) 

F ö r o r d n i n g den 9 j u l i 1900 om den t id , d å s t a d g a n d e n a i § 154, 
7nom. 3 af a l l m ä n n a y r k e s l a g e n skola t r ä d a i k r a f t . (Verordnung betreffend 
die Inkraftsetzung der im § 154 Abs. 3 der Gewerbeordnung getroffenen Bestim-
»titiiiy, rom 9. -Juli 1900). 

(Reichsgesetzblatt, 1900, n:r 28.) 

K u n g ö r e l s e den 13 j u l i 1900 a n g å e n d e m i n d e r å r i g a och kv inn 
l i g a a r b e t a r e s a n v ä n d a n d e i v e r k s t ä d e r med motordr i f t . (Bekannt-
machvng. betreffend die AnsfährungsbrstimmiDigen des Bundesrathes iiber die Be-
schtiftignng von jugendlichen Arbeifern und von Arbeiterinnen in Werkstätten mit 
Motorbetrieb). 

(Reichsgesetzblatt. 1900, a:r 28.) 
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Kungöre l se den 28 november 1900 angående a n o r d n a n d e t af s i t t 
p l a t s e r åt personalen i butikslokaler. (Bekanntmachung, betreffend die 
Einrichtung von Sitzgelegenheit fur Angestellte in offenen Verkaufsstellen, vom 
28. November 1900). 

(Reichsgesetzblatt, 1900, n:r 56.) 

K u n g ö r e l s e den 29 november 1900 angående en ä n d r i n g i för
t eckn ingen öfver de i n d u s t r i e l l a a n l ä g g n i n g a r , för hv i l ka s bedrif-
v a n d e er fordras s ä r s k i l d t t i l l s t å n d . (Bekanntmachung, betreffend eine Ab-
änderung des Verzeichnisses der gewerblichen Anlagen, ivelche einer besonderen 
Genehmigung bediirfen. Vom 29. November 1900). 

(Reichägesetzblatt, 1900, n:r 57.) 

E n g l a n d . 

F ö r o r d n i n g den 12 j u l i 1900 angående t i l l ä m p a n d e af bes t äm
m e l s e r n a i § 40 af l a g e n rö r ande f ab r ike r och h a n d t v e r k e r i e r p å 
v e r k s t ä d e r för t i l l v e r k n i n g af skr i fpennor . (Factory and icorkshop. 
Particulars of piecework wages. Pens. Order of the Secretary of State, dated 
July 12, 1900, applying the provisions of section 40 of the factory and workshop 
act, 1895, to factories and workshops in tvhich pens are made). 

(Statutory rules and orders, 1900, n:r 521.) 

L a g den 30 j u l i 1900, i n n e f a t t a n d e bes t ämmelse r t i l l förekom
mande af o lycko r å j ä r n v ä g a r n a . (.4H aet for the Utter prevention of 
accidents on railways). 

(Viet. 63 and 64, ch. 27.) 

L a g den 30 j u l i 1900 angående t i l l ä m p n i n g j ä m v ä l p å jord
b r u k s a r b e t a r e af l agen om e r s ä t t n i n g för skada genom olycksfal l i 
a rbe te . (An act to extend the benefits of the Workmens compensation act 1897, 
to Workmen in agriculture.) 

(Viet. 63 and 64, ch. 22.) 

L a g den 30 j u l i 1900 i n n e f a t t a n d e förbud mot b a r n s a rbe t e i 

g ru fvor unde r j o rd . (An act to prohibit child labour underground in mines). 

(Viet. 63 and 64, ch. 21.) 

F ö r o r d n i n g den 6 sep tember 1900, angående t i l l ä m p n i n g af be
s t ä m m e l s e r n a r ö r a n d e f ab r ike r och v e r k s t ä d e r å v i s sa s lags arbets 
lokaler . (Factory and workshop. Period of employment. Warehnuses in fac
tories or workshops wherc briyht or bur>iished metal goods are made. Order of 
the secretary of State, dated September 6, 1900, aUoicing xeparate branches or 
departments of icork to be t rea t ed as separatc factories or workshops). 

(Statutory rules and orders. 190(1. n-.r 668.) 
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F ö r o r d n i n g den 27 november 1900 a n g å e n d e r a n n s a k n i n g i f r å g a 
om godtgöre l se för m e n l i g a följder af o lycksfa l l i a rbe t e . (The u-ork-
men's compensation rules, 1900, dated Xovember 27, 1900). 

(Statutory rules and orders. 1900, n:r 892, h. 25.) 

Förordning den 19 december 1900 innefattande vissa bestäm
melser rörande minderåriga arbetares kunskapsmått och skolplikt. 
(Factory and uwkshop. Standards of profieiency and äue attendance at school. 
Order of the secretary of State, dated December 19, 1900, and asscnted to by the 
Board of education, December 31, 1900, prescribing standards of proficiency and 
of previous due attendance. England and ~\Yales). 

(Statutory rules and orders, 1900, n:r 968.) 

Särskilda föreskrifter rörande vissa slags arbeten, utfärdade i 
kraft af lagen angående fabriker och handtverkerier. (Factory and 
u-orkshop act. Special rules). 1) Specialbestämmelser för kemiska fabri
ker, hvarest bedrifves tillverkning af bikromat, kaliumkromat eller 
natril imkromat. (Amended special rules for chemical works in u-hich is carried 
on the mamifacture of bichromate or chromatc of potassium or sodium. February, 
1900). 2) Spec i a lbes t ämmel se r för t ä n d s t i c k s f a b r i k e r , d ä r h v i t el ler 
g u l fosfor k o m m e r t i l l a n v ä n d n i n g . (Special rules for Lucifer match 
factories in icliich irhite or yellow pliosplwrus is used, April 1900). 3) Kardning 
af ul l . (Wool-combhig, May 1900). 

Frankrike. 

Lag den 30 mars 1900 om ändring i vissa delar af lagen den 
2 november 1892 angående minderårigas och kvinnors användande 
t i l l a r b e t e i industr ie l l t yrke . (Loi du 30 mars 1900, portant modification 
de la loi du 2 novembre 1892 sto- le frarail des enfants, des fåles mineures et des 
femmes dans les établissements industriels). 

(Journal offlciel du 31 mars 1900.) 

K u n g ö r e l s e den 3 maj 1900 a n g å e n d e v issa f ö r ä n d r i n g a r i de 
t a b e l l e r (A och C), som ä ro fogade v i d fö rordn ingen den 13 maj 
1893 a n g å e n d e b a r n s och k v i n n o r s a n s t ä l l n i n g i f a r l i g t e l le r ohälso
s a m t a r b e t e . (Décret dn 3 mai 1900, portant modification å la nomenclatwe 
des tableux annexés au décret du 13 mai 1893 relatif a Vemploi des enfants, des 
filles miwures et des femmes aux travaux danyerenx ou insalubres). 

(Journal offlciel du 8 mai 1900.) 

K u n g ö r e l s e den 14 a u g u s t i 1900 med fas t s t ä l l e l se å den n y a 
tariffen för den n a t i o n e l l a o lyeks fa l l s fö r säk r ingskassan . (Décret du 14 
aoiit 1900 apprmtrant le nourean tnrif de la Caisse nationalc d'assurances en cas 
d'aecidenfs). 

(Journal offlciel du 21 aoiit 1900.) 



ARBETSLAGSTIFTNING I UTLANDET ÅR 1900 . 215 

F ö r o r d n i n g den 17 sep tember 1900 angående i n r ä t t a n d e t af 
a r b e t s r å d och dessas o r g a n i s a t i o n . (Décret du 17 septembre 1900 portant 
création et organisation des Conseils du travail). 

(Journal officiel du 18 septembre 1900.) 

K u n g ö r e l s e den 10 oktober 1900 a n g å e n d e ä n d r a d s a m m a n s ä t t 
n i n g af den rådgi fVande k o m m i t t é n i fö r säk r ings f rågor . (Art-m du 
ministre du commerce^etc, du 10 octobre 1900, modifiant la composition du comité 
consultatif des assurances et des accidents du travail). 

(Journal officiel du 24 octobre 1900.) 

K u n g ö r e l s e den 20 ok tobe r 1900 a n g å e n d e ä n d r a d s a m m a n s ä t t n i n g 

af det Högre arbetsrådet. (Décret du 20 octobre 1900 portant modification» 
ä la composition du Conseil supérieur du travail). 

(Journal officiel du 1" novembre 1900.) 

K u n g ö r e l s e den 22 december 1900 inne fa t t ande v i s sa bes täm
melse r r ö r a n d e o lycks fa l l s fö r säk r ingsbo lagens premier . (Arrité du mi
mstre du commercc etc, déterminant les primes pvevv.es par le décret du 28 février 
1899 et Varreté ministeriet du 29 mars 1899 relatifs aux socictés ä^assurances 
vontre les accidents du travail). 

(Journal officiel du 23 décembre 1900.) 

L a g den 29 december 1900 angående a n o r d n a n d e t af s i t t p l a t s e r 
i bu t ik s loka l e r för den k v i n n l i g a pe r sona len . (Lni du 39 décembre 1900, 
fixant les eonditions du travail des femmes employées dans les magasins, boutiques 
et autres locaux en dépeiidant). 

(Journal officiel du 31 décembre 1900.) 

Belgien. 

L a g den 10 m a r s 1900 a n g å e n d e a rbe t sa f t a l . (Loi du 10 mars 1900 
sur le contrat de travail). 

(Moniteur du 14 mars 1900.) 

L a g den 10 maj 1900 a n g å e n d e å lde rdomspens ione r ing . (Loi du 
10 mal 1900 concernant les peusions de vieillesse). 

(Moniteur des 14—15 mai 1900.) 

K u n g ö r e l s e den 20 ok tobe r 1900 a n g å e n d e v i l lko ren för e rhå l 
l ande af ålderdomspension. (Arrété royal du 30 octobre 1900 concernant 
1'exécution de Varticle 9 de la loi du 10 mai 1900 sur les pensions de vieillessé\_ 

(Moniteur du 26 octobre 1900.) 

S ä r s k i l d a k u n g ö r e l s e r med u p p g i f t å v i ssa s l a g af a rbe t s s t ä l l en , 
som ä r o a t t a n s e som far l iga , osunda e l ler o lämpl iga . (Arrétés royaux 
relatifs au classement d'établisseme.nts dangereux, iyisalubres ou incommodes). 

http://pvevv.es
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Nederländerna. 

K u n g ö r e l s e den 18 maj 1900 a n g å e n d e y r k e s i n s p e k t i o n e n . (Besluit 
van den 18:äen mei 1900, tot regeling van den u-erkknng en de bevoegdheden rmi 
de bij art. 13 der Arbeidsicet en art. 9 der Veiligheidswet bedoelde inspectenrs en 
rerdere ambtenaren). 

(Staatsblad, 1900, n:r 74.) 

Schweiz. 

Genève. 

L a g den 10 f e b r u a r i 1900 a n g å e n d e t a r i f fa f t a l in. m. (Lai du 10 
férrier 1900 fixant le made d'établissement des tarifs d'usage entré ourriers et 
patrons et réglant les conflits relatifs aux conditions de lenrs engagements). 

Österrike. 

K u n g ö r e l s e den 13 ma j 1900 a n g å e n d e i n r ä t t a n d e t af en kommiss ion 
för o lycks fa l l s f r ågor . (Kundmachung des Handelsministeriums rom 13. Mai 
1900, betreffend die Errichtung einer Unfallverhiitunys-Cammission). 

(Reichsgesetzblatt, 1900, n:r 86.) 

F ö r o r d n i n g den 21 december 1900 i n n e f a t t a n d e v i s sa ä n d r i n g a r 
i fö ro rdn ingen den 23 a u g u s t i 1899 a n g å e n d e f ö r s ä k r i n g s p l i k t i g a 
a rbe t s fö r e t ags i n d e l n i n g i f a r l i g h e t s k l a s s e r . Verordnung des Ministeriums 
des Innern vom 21. December 1900, mit u-elcher die Ministertal Verordnung rom 
2H. August 1899 betreffend die Gefahrenclasseneintheilung der Unfallrersicherungs-
pflichtigcn Betriebe, abgeändert irird). 

(Reichsgesetzblatt, 1900, n:r 219.) 

Ungern. 

L a g den 3 j u l i 1900 om i n r ä t t a n d e t af en u n d e r s t ö d s k a s s a för 

j o r d b r u k s a r b e t a r e . (Lag XVI). 
(Orszagos Torvenytar ',? 1900.) 

L a g den 14 december 1900 a n g å e n d e a n s t ä l l a n d e af s k o g s a r b e t a r e . 
(Lag XXVIII) 

(Orszagos Torvenytar » /K 1900.) 

L a g den 14 december 1900 a n g å e n d e t o b a k s o d l i n g . (Lag XXIX). 

(Orszagos Torvenytar M,'ia 1900.) 
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Italien. 

K u n g ö r e l s e den 1 m a r s 1900 angående t i l l ä g g t i l l den förteck
n i n g öfver ohä l sosamma och f a r l iga y r k e n , som ä r fogad t i l l för
o r d n i n g e n den 17 sep tember 1886 a n g å e n d e b a r n s a rbe te . (Regin 
decreto portante un' aggiunta alla tavola B allegata all' art. 7 del regolamento 
del 17 settembre 1886. n:o 4082 (serie 3 a), sul lavoro dei fanciulli). 

(Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Eegno d'Italia. 1900, n:r 102.) 

f ö r o r d n i n g den 27 maj 1900 angående å t g ä r d e r t i l l förekom
m a n d e af o lycksfa l l inom b y g g n a d s f a c k e n . (Regolamento per la preren-
zione degli infortuni nelle construzioiii contemplate dalla legge del 17 Marzo 
1898). 

(Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, 1900, n:r 205.) 

K u n g ö r e l s e den 16 november 1900 angående u t s t r ä c k t g i l t i g 
h e t s t i d ( t i l l den 30 ok tober 1902) af de p r e l i m i n ä r a bes t ämmelse r 
o m p r e m i e r , s k a d e s t å n d och ta r i f fe r inom r i k s a n s t a l t e n för försäk
r i n g mot o lycksfa l l i a rbe t e , som inne fa t t a s i fö rordningen den 30 
o k t o b e r 1898. (Regio decreto I6/n 1900). 

(Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, 1900. n:r 376.) 

Spanien. 

L a g den 30 j a n u a r i 1900 angående e r s ä t t n i n g för s k a d a t i l l 
föl jd af o lycksfa l l i a r b e t e . 

(Gaceta de Madrid, 31 i 1900.) 

L a g den 13 m a r s 1900 a n g å e n d e k v i n n o r s och m i n d e r å r i g a s an
v ä n d a n d e i a r b e t e . 

(Gaceta de Madrid, »« s 1900.) 

F ö r o r d n i n g den 23 maj 1900 a n g å e n d e i n r ä t t a n d e af ve rks t ads 
sko lo r . 

(Gaceta de Madrid, 2e s 1900.) 

K u n g ö r e l s e den 9 j u n i 1900 angående i n r ä t t a n d e af l o k a l a nämn

d e r för sociala f rågor . 
(Gaceta de Madrid, I0 o 1900.) 

F ö r o r d n i n g den 28 j u l i 1900 inne fa t t ande vissa bes tämmelser 
a n g å e n d e t i l l ä m p n i n g e n af l agen den 30 j a n u a r i 1900 om e r s ä t t n i n g 
fö r s k a d a t i l l följd af o lycksfa l l i a rbe te . 

(Gaceta de Madrid, !s, 7 1900.) 
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Kungörelse den 2 augusti 1900 med förteckning å vissa skydds
anordningar till förekommande af olycksfall i arbete. 

Kungörelse den 27 augusti 1900 angående de villkor, hvarunder 
arbetsgifvares skyldigheter enligt olycksfallsersättningslagen kunna 
öfverfiyttas på försäkringsbolag. 

(Gaceta de Madrid, 30/8 1900.) 

Kungörelse den 31 augusti 1900 angående upprättandet af en 
officiell arbetsstatistik. 

(Gaceta de Madrid, V» 1900.) 

Kungörelse den 16 oktober 1900 med särskilda föreskrifter om 
olycksfallsförsäkringsbolags ocli liknande inrät tningars skyldighet 
a t t ställa borgen för fullgörandet af deras ingångna förbindelser. 

(Gaceta de Madrid, 18/io 1900.) 

Kungörelse den 10 november 1900 med särskilda föreskrifter-
angående ömsesidiga försäkringsföreningar. 

(Gaceta de Madrid, ">/ii 1900.) 

Förordning den 13 november 1900 med särskilda föreskrifter 
angående tillämpningen af lagen den 13 mars 1900 om kvinnors, 
och minderårigas användande i arbete. 

(Gaceta de Madrid, Iä/n 1900.) 

Ryssland. 

Förordning den 2j8 '2° 1900 med t i l lägg t i l l förteckningen öfver 
de hälgdagar, under hvilka industriellt arbete är förbjudet. 

(Sobranie onzakonenii etc, 1900, n:r 193.) 

Kungörelse den 2
g°/f 1900 med t i l lägg t i l l förordningen den 2g0/T

s
5 

1897 angående arbetstidens längd och fördelning vid industriella 
anläggningar. 

(Sobranie onzakonenii etc, 1900, n:r 2415.) 

Kungörelse den 10 23 jul i 1900 angående industrirådens samt för 
yrkes- och bergverksinspektörers skyldighet a t t fortfarande ställa 
sig till efterrättelse de delar af grufstadgan, som icke blifvit upp-
häfda. 

(Sobranie onzakonenii etc, 1900, n:r 2413.) 

Kungörelse den 2
7° § 1900 innefattande vissa bestämmelser rö

rande arbetsaftal. 
(Sobranie onzakonenii etc, 1900, n:r 2417.) 



ARBETSLAGSTIFTNING I UTLANDET ÅR 1900 . 219 

K u n g ö r e l s e den 27°/§ 1900 med v issa föreskr i f te r angående t i l l -
l ä m p n i n g e n af l agen den 2 j u n i 1897 pm a rbe t s t idens l ä n g d och för
d e l n i n g vid i n d u s t r i e l l a a n l ä g g n i n g a r . 

(Sobranie onzakonenii etc, 1900, tr.r 241(5.) 

K u n g ö r e l s e den 2J>/§ 1900 i nne fa t t ande s ä r s k i l d a föreskr i f ter an
gående t i l l ä m p n i n g e n af § 18 i förordningen om a rbe t s t i dens l ängd 
och fö rde ln ing . 

(Sobranie ouzakonenii etc., 1900, n:r 2414.) 

Serbien. 
L a g den Y l 1900 angående g rufvor . 

Britiska Australien. 

Nya Syd-Wales. 

L a g den 11 december 1900 a n g å e n d e å lderdomspens ioner ing . 
(An act to provide for olä-age pensions, and for pwposes in furtherance of or 
consequent on the aforesaid object). 

(Act, n:r 74, 1900.) 

Queensland. 

L a g den 28 december 1900 i n n e f a t t a n d e v issa ä n d r i n g a r i lagen 

om fabriker och verkstäder. (An act to amenä the law relating tofactories 
and icorkshops). 

(N:i 28.) 

Syd-Australien. 

L a g den 5 december 1900 a n g å e n d e b u t i k e r s s t ä n g n i n g s t i d . 
(An act in aid of early elosing). 

(N:r 749.) 

L a g den 5 december 1900 angående e r s ä t t n i n g för s k a d a t i l l 
följd af olycksfal l i arbete. (An act relating to compensation for icorhnen'» 
iniuries). 

(N:r 739.) 

L a g den 5 december 1900 i nne fa t t ande vissa ä n d r i n g a r i l agen 

om fabriker. (An act to amend the law relatinq to factorks). 
(N:r 752.) 

Tasmanien. 

L a g den 15 december 1900 i nne fa t t ande vissa ä n d r i n g a r i gä l 

l a n d e författningar rörande grufvor. (An act to consolidate and amend the 
Law relatinq to Mines and Mininq). 

(1900. n:r 6.) 
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Victoria. 

L a g den 8 f e b r u a r i 1900 i n n e f a t t a n d e v i s sa ä n d r i n g a r i kom

m u n a l l a g e n å r 1890 (med afseende å a rbe t sv i l l ko ren v id k o m m u n a l a 

arbetsföretag). (An act to further amend the Local Government act, 1890). 

(N:r 1,637.) 

L a g den 20 f e b r u a r i 1900 i i m e f a t t a n d e vissa ä n d r i n g a r i l a g a r n a 
om fabriker ocll verkstäder. (An act to further amend the Factories and 
Shops Act). 

(N:r 1,654.) 

L a g den 27 december 1900 a n g å e n d e å lde rdomspens ioner ing . 
(An act to provide for the payetnent of old age pensions). 

(N:r 1,706.) 

L a g den 27 december 1900 a n g å e n d e i n r e g i s t r e r i n g af ansök
n i n g a r om ålderdomspension. (An act to provide for the registration 
of claims for old age pensions). 

(N:r 1,712.) 

Väst-Australien. 

L a g den 5 december 1900 i n n e f a t t a n d e v i s sa ä n d r i n g a r i l agen 

mot truckväsendet. (An act to amend the truck act 1899). 
(1900, n:r IX.) 

L a g den 5 december 1900 t i l l u n d e r l ä t t a n d e af a rbe t skonf i ik t e r s 
lösn ing genom med l ing och sk i l jedom. (An act to facilitate the settlement 
of indnstrial disputes by conciliation and arbitratio?i). 

(1900, n:r XX.) 

Nya Zeeland. 

L a g den 16 a u g u s t i 1900 a n g å e n d e m i n i m i l ö n och a r b e t s t i d v id 
offentl iga arbeten. (An act to provide for fair] wages and ivorking-hours <m 
public contracts). 

(1900, n:r 5.) 

L a g den 18 oktober 1900 i n n e f a t t a n d e v issa ä n d r i n g a r i l a g e n 

om ålderdomsförsäkring. (An act to amend the old age pensions act, 1898). 

(1900, n:r 28.) 

L a g den 18 ok tobe r 1900 a n g å e n d e e r s ä t t n i n g för s k a d a t i l l 
följd af o lycksfa l l i arbete. (An act to amend the law n-ith respect to 
compensation to u-orkers for accidental injuries snffereå in the course of their 
emploument). 

(1900, n:r 43.) 



ARBETSLAGSTIFTNING I UTLANDET ÅR 1 9 0 0 . 221 

L a g den 20 oktober 1900 innefattande bestämmelser t i l l före
kommande af arbetskonflikter genom förhandling och. skiljedom. 
(An act to consolidate and amend the lan- relating to settlement of industrial 
disputes by conciliation and arbitration). 

(1900, n:r 51.) 

Brittiska Nordamerika (Canada). 

L a g den 18 ju l i 1900 innefattande bestämmelser t i l l förekom
mande och sl i tande af arbetstvister etc. (Acte, du 18 juillet 1900. å Veffet 
d'aider a prévenir et regler les conflits ouvriers, et de pourvoir ä la publication 
de la statistique industrielie'). 

(63—64 Victoria. Chap. 24.) 

Brittiska Columbia. 

L a g angående s tängningst id för butiker samt rörande barns 
och minderårigas användande i butiker. (An act respecting the closing of 
shops and the employment of children and young persons therein). 

(Chap. 34.) 

Manitoba. 

L a g den 5 ju l i 1900 angående skydd mot yrkesfara. (An act for 
the protection of persons employed ht factories). 

(Chap. 13.) 

Nya Skottland. 

L a g angående arbetsgifvares ersät tn ingsskyldighet v id olycks

fal l 1 arbete. (O» the liability of employers for injuries to irorkmen). 

(Chap. 179.) 

Ontario. 

L a g den 30 april 1900 angående inrättandet af en arbets-
s ta t i s t i sk b y r å . (An act respecting the Bureau of Labor). 

(Chap. 14). 

Amerikas Förenta stater. 

U n i o n e n s lagstiftning. 

L a g den 30 april 1900 för territoriet Hawai . Arbetskontrakt. 
(Legislation fm- the territory of Hawai. Chap. 339). 
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D e s ä r s k i l d a s t a t e r n a s lagst i f tning. 

(Här anföras endast några viktigare lagar af socialt innehåll, som 
tillkommit i de särskilda staterna). 

Louisiana. 

L a g den 5 ju l i 1900 innefattande bestämmelser angående anord
nandet af s i t tp latser för den k v i n n l i g a personalens räkning, raster 
etc. (Seats for female employees, time for lunch etc). 

(N:r 55.) 

Lag den 9 ju l i 190O angående inrättandet af en arbetsstatistisk 
byrå. (Bureau of labor statistics). 

(N:r 79.) 

Massachusetts. 

L a g den 31 maj 1900 angående arbetst idens längd v id kommu
nala arbeten i städer. (Hour$ of labor for workmen etc, employed by cities 
or towns). 

(Chap. 357.) 

L a g den 13 juni 1900 angående arbetstidens längd för kvinnor 
och minderåriga anstäl lda i affärsföretag. (Hours of labor of women and 
children in mercantile establishment). 

(Chap. 378.) 

L a g den 27 juni 1900 innefattande v issa skyddsföreskrifter för 
spårvägspersonalen. (Protection of street-railway employees). 

(Chap. 414.) 

L a g den 17 ju l i 1900 angående skyddsanordningar för personer 
anstä l lda vid offentliga arbeten. (Protection of employees on public works). 

(Chap. 469.) 

New-Jersey. 

L a g den 23 mars 1900 angående barns användande i arbete. 
(E)iiployment of children). 

(Chap. 96.) 

New-York. 

L a g den 6 april 1900 angående arbetst idens längd. (Hours of labor). 

(Chap. 298.) 

L a g den 19 april 1900 angående anordnande af s i t tp latser för 
den kv innl iga personalens räkning. (Seats for female employees). 

(Chap. 533.) 
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Ohio. 

Lag den 27 februari 1900 angående vissa säkerhetsanordningar 
på järnvägsvagnar. (Safety appliances on railroad cars). 

Lag den 20 mars 1900 angående skyddsanordningar i fabriker 
och verkstäder. (Facfories and u-orkshops. Guarding of machinery). 

(Chap. 42.) 

Lag den 14 april 1900 angående barns användande vid arbete 
1- grufvor. (Employment of children in mines). 

Lag den 16 april 1900 angående arbetstidens längd vid offent
liga arbeten. {Horns of labor on pnblic n-orks). 

Virginia. 

Lag den 14 februari 1900 innefattande bestämmelser om vissa 
säkerhetsåtgärder vid järnvägsdrift. (Railroad bridges. Safety of employees). 

(Chap. 328.) 
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De erkända sjukkassornas verksamhet i Danmark 
under år 1903. 

Till jämförelse med det svenska sjukkasseväsendet, för hvilket 
en redogörelse förut lämnats i denna tidskrift1, i hvad angår de 
registrerade sjukkassornas verksamhet under år 1901, meddelas i det 
följande några data angående Danmarks sjukkasseväsen, hämtade ur 
sjukkasseinspektörens senast publicerade officiella berättelse, hvilken 
afser de erkända sjukkassornas verksamhet under år 1903. 

Vid utgången af år 1903 ägde Danmark med sina 2,525.000 
invånare 1,271 s j u k k a s s o r . 

A n t a l e t m e d l e m m a r i dessa kassor utgjorde 402,551 eller i 
det närmaste l(i % af r ikets hela folkmängd — däribland icke 
inberäknade medlemmarnas hemmavarande barn under 15 år, hvilka 
likväl från sjukkassorna å tnjuta fri läkare- och sjukhusvård. Af det 
sammanlagda medlemsantalet utgjorde männen 49-9 % och kvinnorna 
511 %. Det genomsnittliga medlemsantalet pr kassa uppgick till 316. 

De vanligen lokalt, i regeln ti l l kommunen begränsade, erkända 
sjukkassorna omfattade 65 stadskommuner och 1.399 eller mer än 80 
proc. af samtliga landtsocknar. 

De erkända sjukkassorna hade a t t tillsammans uppvisa en be
h å l l n i n g vid årets slut uppgående t i l l 3,070,948 kr., motsvarande 
7 kr. 63 öre pr medlem i genomsnitt. 

Kassornas i n k o m s t e r under året voro följande: 

I genomsnitt erlade sålunda hvarje sjukkassemedlem under år 
1903 i bidrag 7 kr. (i öre. 

Såväl i och för sig som i jämförelse med öfriga inkomstposter 
visar sig statens bidrag vaia af väsentlig betydelse för de danska 

1 >Med<lel.» 1904. s. 431 ff. 
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sjukkassornas ekonomi och verksamhet. Belysande härför är föl
jande sammanställning mellan beloppen af de för olika år utanord-
nade statsbidragen1 samt de till mer än tredjedelen af kassornas 
samtliga årliga utgifter uppgående sammanlagda kostnaderna för 
läkarevård under motsvarande år: 

Den på hvarje medlem kommande anparten af det för år 1903 
beviljade statsbidraget utgjorde 3 kr. 40 öre.1 

U t g i f t e r n a under året voro följande: 

Den genomsnittliga utgiften pr medlem under året utgjorde 
sålunda 10 kr. 60 öre. Ehuru denna siffra afsevärdt öfverstiger 
hvarje medlems bidrag i genomsnitt, hafva kassorna likväl, till 
följd af inkomster af annan art, som kommit dem till godo (fram
förallt statens bidrag) haft a t t uppvisa ett öf verskott af årets verk
samhet af 162,355 kr., motsvarande 43 öre pr medlem. 

De danska sjukkassorna hafva, såsom af de anförda siffrorna 
framgår, a t t vidkännas betydande utgifter & T läkarevård, medicin 
och sjukhusvård. Pr medlem belöpte sig kostnaderna härför under år 
1903 i genomsnitt till resp. 3 kr. 73 öre, 1 kr. 30 öre och 85 öre.2 

1 De här vid respektive år anförda belopp för statsbidragen äro de kassorna för 
ifrågavarande år tillerkända bidrag, hvilka först nnder påföljande år ntanordnas och i 
räkenskaperna komma till synes. 

2 Dessa siffror skilja sig i någon mån från de i sjukkasseinspektörens berättelse 
meddelade, hvilka äro beräknade med bortseende från sådana kassor, hvilkas med
lemmar på kassans bekostnad åtnjuta endast delvis fri läkarevård och delvis fri medicin. 
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Kostnaderna pr medlem för administration utgjorde 77 öre. 
Antalet på hvarje medlem i genomsnitt kommande sjukdagar 

under året uppgick ti l l 5-4 för man och 4-G för kvinna. Därvid är 
afseende fäst endast vid de sjukdagar, under hvilka den sjuke i 
hemmet uppburit kontant sjukhjälp eller vårdats å sjukhus med 
bidrag ti l l härför erforderliga kostnader af erkänd sjukkassa. 

Bland de begrafningskassor, hvilka äro kombinerade med sjuk
kassor, har i Danmark bildats en särskild förening, >Genforsikrings-
forening for Begravelseskasser i Danmark», för återförsäkring af 
begrafningskassornas risker. Denna förening erhöll vid begynnel
sen af sin verksamhet et t statsanslag för en t id af 5 år å ett år
ligt belopp af 5,000 kr. 

Följande tabell lämnar en öfversikt öfver föreningens utveck
ling under de gångna åren af dess verksamhet. 

Föreningens i n k o m s t e r under år 1903 voro följande: 

U t g i f t e r n a voro följande: 

Föreningen arbetar på 7 afdelningar. De olika afdelnings-
kontoren ledas af en utaf samtliga ti l l afdelningen hörande begraf
ningskassor vald föreståndare; hufvudkontoret har hitti l ls s tå t t un
der sjukkasseinspektörens ledning. 
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Registrering af sjukkassor i Sverige år 1905. 
Första kvartalet. 

(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 

1 Registreringsmyndighet är å landsbygden Konungens befallningshafvande och i 
staderna magistraten (i Stockholm Biverstathåilareambetet). 

2 Använda förkortningar: sbhf. = sjuk- och begrafningshjälpfond, shför. = sjuk-
hjälpförening, sbhför. = sjuk- och begrafningshjälpförening, sk. = sjukkassa, sbk = sjuk-
och begrafningskassa. 

16 
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Arbetsförmedling under år 1905. 

Första kvartalet. 

Med ledning af tabellerna å sid. 234—241 redogöres här för de 
hufvudsakliga resultaten af verksamheten under innevarande års 
första kvar ta l vid vissa arbetsförmedlingsanstalter i de skandinaviska 
länderna och Tyskland. Förutom de absoluta talen för frekvensen 
vid anstalterna meddelas — i de fall, då til lgängliga källor sådant 
medgifva — äfven vippgifter om proportionen mellan å ena sidan 
antalet lediga platser och å andra sidan antalet af dels arbets
sökande och dels t i l lsatta platser, enär däraf kunna dragas vissa 
slutsatser rörande arbetsmarknadens läge. 

Göteborg. 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 
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Antalet såväl manliga som kvinnliga arbetssökande höll sig 
tämligen oförändradt under kvartalets olika månader, hvaremot de 
lediga platserna för hvarje månad afgjordt ökades. Denna för års
tiden naturliga utveckling motsvarar i öfrigt tämligen nära förhål
landena under föregående års första kvartal med det undantag dock, 
a t t i stort sedt siffrorna för arbetssökande nu voro något lägre, men 
antalet lediga och tillsatta platser något högre än år 1904. Resul
ta te t blir sålunda ur arbetarnes synpunkt en bestämd förbättring af 
arbetsmarknaden, hvilkens läge i Göteborg synes mycket tillfreds
ställande (jfr härom äfven s. 160). 

Anmärkas bör emellertid, a t t den gynnsamma proportionen 
mellan arbetssökande och lediga platser å den kvinnliga afdelningen 
icke så mycket kommer t i l l synes inom det egentliga yrkesarbetet, 
där t. ex. arbeterskor inom beklädnadsbranschen samt kvinnliga 
butiks- och lagerbiträden sökte arbete i långt högre antal än platser 
anmäldes lediga. Däremot fanns det som vanligt öfverflöd på 
platser för kvinnligt tjänstefolk, och de höga siffrorna inom denna 
grupp behärska resultaten för hela den kvinnliga afdelningen. 

Hälsingborg. 

Yid Hälsingborgsanstalten var omsättningen ovanligt t rög under 
januari och februari månader, men tilltog betydligt under mars; 
siffrorna för hela kvartalet å den kvinnliga afdelningen blefvo något 
större än motsvarande tid år 1904, för männen däremot betydligt 
lägre. På båda afdelningarna var det egentliga yrkesarbetet ringa 
representeradt; den tillväxande lifligheten under mars månad belöpte 
sig, hvad männen beträffar, på byggnadsindustrien samt i fråga om 
kvinnorna på det husliga arbetet. 
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Nor ska förmedl ingsanstal ter . 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Alla de norska anstalterna uppvisa en bestämd ökning i frekven
sen beträffande såväl arbetssökande som lediga platser i förhållande 
till föregående årets första kvar ta l . I landsortsstäderna synes där
med en afgjord förbättring bafva in t rädt med talrikare arbetstill
fällen, hvaremot i Krist iania de arbetssökandes antal stegrats mer 
än de lediga platserna,1 så a t t den genomsnittliga proportionen för 
samtliga anstalter i landet blir något sämre än den var under samma 
tid år 1904. 

1 Jfr redogörelsen för Kristiauiaanstalten å efterföljande sida. 
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Kristiania. 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Verksamheten å den manliga afdelningen vid Kristiania arbets
förmedlingsanstalt gestaltade sig under januari och februari måna
der på ungefär samma sätt som motsvarande tid näst föregående år. 
Däremot utvisa de absoluta talen för mars en oproportionerlig ök
ning i frekvensen vid anstalten. Anledningen ti l l denna abnorma 
til lväxt under kvartalets sista månad var, a t t de l s i samband med 
den kommunala arbetslöshetsräkning, som den 5 mars anställdes 
i staden, ett större antal manliga arbetslösa än vanligt anmälde sig 
å anstalten och d e l s en ovanlig mängd arbetstillfällen bereddes ge
nom nödhjälpsarbeten, föranstaltade af såväl staten som Kristiania 
kommun. Förmedlingsresultaten för mars månad kunna sålunda icke 
lämpligen jämföras med dem, som erhållits för andra tidpunkter. 

För den kvinnliga afdelningen äro de anförda siffrorna nästan 
alldeles lika med det föregående årets och följaktligen gynnsamma 
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för de arbetssökande; dock visar sig en obetydlig försämring med 
afseende å antalet t i l lsat ta platser. Den stora tillgången på arbets
sökande gaf naturl igtvis arbetsgifvame et t r ik t urval, så a t t säiskildt 
på den manliga afdelningen nästan alla kunde få sina behof af 
arbetskraft tillgodosedda. 

Köpenhamn. 

Vid Köpenhamnsanstalten liar äfven under detta kvartal fort
gåt t den utveckling, som upprepade gånger konstaterats, nämligen 
afgjord t i l lbakagång på den manliga afdelningen och. l ika tydl ig 
ökning på den kvinnliga i jämförelse med föregående årens resultat. 
Anmärkas må dock, a t t mars månad detta år uppvisar e t t ovanligt 
stort antal t i l lsat ta manliga platser, ej blott såsom naturl igt är i 
förhållande till kvartalets öfriga månader utan äfven när hänsyn 
tages till motsvarande månad år 1904. Måhända tyder detta på en 
inträdande varaktig ökning i behofvet af manlig arbetskraft. 

Tyskland. 
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På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Den afmattning i frekvensen vid de tyska arbetsförmedlings-
anstalterna, som konstaterades under det föregående kvartalets senare 
månader, har redan under januari, men än mer under februari och 
mars förbytts i ny t t uppsving. Antalet arbetssökande ökades starkt 
för hvarje månad, men lediga platser anmäldes i än större utsträck
ning, så a t t för hela kvartalet blir den genomsnittliga proportionen 
för män och kvinnor tillhopa 1·2 : 1 mot l-4 :1 under motsvarande tid 
föregående år och likaledes 1-4 : 1 under det nästförflutna kvartalet. 

Hvad särskildt männen beträffar, förändrades förhållandet mellan 
arbetssökande och lediga platser under kvartalets lopp från 1-7:1 
under januari t i l l 1-2 : 1 under mars. För det kvinnliga arbetet var 
som vanligt efterfrågan å arbetskraft hela tiden större än tillgången. 
Sedd i sin helhet synes den tyska arbetsmarknaden vara stadd i ett 
lifligt framåtgående. 
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Verksamheten vid Göteborgs 
under första kvar-

1 Jfr >Meddel> 1903, s. 49, noten. 
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arbetsförmedlingsanstalt1 

talet år 1905. 
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Verksamheten vid Hälsingborgs och Köpenhamns arbetsförmedlingsanstalter 
under första kvartalet år 1905. 
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Verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
i Norge 

under första kvartalet år 1905. 
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Verksamheten vid Kristiania 
under första kvar-
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arbetsförmedlingsanstalt 
talet år 1905. 
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Verksamheten vid offentliga arbets-
under första kvar-

(Efter >Reichs-

1 De i tabellen meddelade uppgifterna omfatta de flesta mera betydande arbetsförmedlingsanstalter 
tioner af olika slag. 
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förmedlingsanstalter1 i Tyskland 
talet år 1905. 
arbeitsblatt».) 

i Tyskland — c:a 630 pl omkring 200 skilda platser — hvilka anordnats af kommuner eller organisa-
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1905. 

Första kvartalet. 

De här nedan redovisade under 1905 års första kvartal påbörjade 37 
arbetsinställelserna, af hvilka 10'börjat i januari , 15 i februari och 
12 i mars, hafva, enligt nu til lgängliga uppgifter, direkt berört inalles 
102 (96) arbetsgifvare och. c:a 2,700 arbetare; antalet genom de afslu-
tade konflikterna — hvilkas varaktighet är känd — förlorade arbetsda
gar kan beräknas uppgå t i l l i rundt ta l 24,100, däraf omkring 300 för 
af konflikterna indirekt berörda arbetare. (Under första kvartalet 
förlidet år påbörjades 33 arbetsinställelser — 11 i januari, 12 i fe
bruari och 10 i mars månad — hvilka direkt berörde 40 arbetsgifvare 
och c:a 1,550 arbetare.) 

Varaktighet en af de i efterföljande öfversikt upptagna 33 kon
flikterna, hvilka påbörjats under första kvartalet och såväl faktiskt 
som principiellt af slutats, är känd för samtliga utom 1. Den närmare 
fördelningen ter sig sålunda: 

Arbetsinställelser med en varaktighet af: 

högst 7 dagar 19 
8 -15 . 2 

10-22 > 1 

23—30 » 2 

31—61 dagar 6 
62-91 > 1 
öfver 100 . 1 
okänd varaktighet 1 

I tvenne af de återstående ännu olösta 4 konflikterna, af 
hvilka 1 pågått i öfver 75, 1 i öfver 90 och 2 i öfver 100 dagar, 
hafva de invecklade arbetarne helt eller delvis ersatts med annan 
arbetskraft. 

Till sin karaktär äro 29 strejker, 3 lockouter och 5 af blandad, 
obestämbar eller ej uppgifven karaktär . 

Det fack, som under kvartalet berörts af de flesta konflikterna, 
10, är g ro farbetare facket; i dessa hafva 66 arbetsgifvare och c:a 1,100 
arbetare vari t direkt invecklade. På skoarbetarefacket komma 
4 konflikter, af hvilka direkt berörts 4 arbetsgifvare och c:a 500 
arbetare. 

Samtliga under första kvartalet påbörjade arbetsinställelser 
hafva haft lokal karaktär med undantag af stenhuggeriarbetare-
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konflikten i Bohuslän (n:r 33). De fördela sig på följande sätt inom 
de olika delarna af landet: 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är, som nämndt, kändt i 
samtliga fall och uppgår t i l l 102 (9fi). Hela antalet direkt berörda 
arbetare utgör c:a 2,700, och af dessa kommer det högsta antalet, 
eller e:a 1,100 (40-7 %), på grofarbetarefacket, det näst högsta, 
eller c:a 500 (18-5 %), på skoarbetarefacket. (Uppgift saknas i 2 fall.) 

Antalet strejkande är kändt i samtliga fall och utgör samman-
lagdt c:a 1,400; i de 3 lockouterna voro 70 och i de 5 arbetsinställel
serna af blandad, obestämbar eller ej uppgifven karaktär c:a 1,200 
arbetare direkt invecklade. 

Som redan angifvits, har totalsumman af under kvartalet för
lorade arbetsdagar approximativt beräknats t i l l omkring 24,100 
(hvaraf omkring 300 för af konflikterna indirekt berörda arbetare). 
Främst står järnvägsbyggnadsarbetarefacket med omkring 14,500 för
lorade arbetsdagar. (Siffrorna afse endast de definitivt afslutade 
konflikterna.) 

I 14 fall hafva arbetsgifvarne icke varit organiserade, i 8 fall 
hafva de tillhört organisation inom sitt fack, och i 15 fall saknas 
uppgifter uti ifrågavarande hänseende. 

Arbetarne hafva i 18 fall samtliga tillhört facklig organisation, 
i 13 fall delvis och i 6 fall alla vari t oorganiserade. 

Konflikternas hufvudorsaker kunna fördelas i följande grupper: 
fråga om löneförhöjning . . . . i 10 fall 

» » lönesänkning . . . . i 1 » 
andra lönefrågor i 7 » 

organisationsspörsmål i 3 fall 
personliga förhållanden . . . . i 3 » 
andra orsaker i 13 > 

I 3 fall har arbetarnes hufvudfordran uppgifvits vara kombi
nerad med andra yrkanden. 

Beträffande resultatet må anföras, a t t af de 37 konflikterna 6 
afgjorts genom kompromiss, af hvilka 3 kunna anses hafva utfallit 
i hufvudsak enligt arbetarnes fordringar och 3 lösts efter unge
fär lika stora eftergifter å ömse sidor. Af öfriga 31 ionflikter 
hafva 9 ledt till arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren 
uppställda villkoren, i 5 fall hufvudsakligen med nya arbetare och 

1 Angående de olika landsdelarnas omfattning se >Meddel.» 1903, sid. 72, noten. 
(forts, å sid. 248.) 

17 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 

(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 1905. 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8. 9 och 10 äto, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1905. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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i 4 fall med den förutvarande arbetsstyrkan. 13 konflikter hafva 
bilagts i enlighet med arbetarnes fordringar. Såsom redan nämnts, 
äro 4 ännu icke afslutade, och rörande 5 föreligga med hänsyn ti l l 
resultatet stridiga eller ofullständiga uppgifter. 

Vid en sammanställning af de föreliggande konflikternas orsaker 
och resultat visar det sig bland annat, a t t af de 18 konflikter, som 
föranledts af lönefrågor, 4 bilagts i enlighet med arbetsgifvarens 
fordringar, 4 i enlighet med arbetarnes och 5 efter ömsesidiga efter
gifter. 3 äro ännu icke afslutade, och rörande 2 äro uppgifterna i 
förevarande hänseende ofullständiga eller hvarandra motsägande. 
Arbetarestyrkan i de 16 konflikter, hvi lka bilades helt eller hufvud-
sakligen i enlighet med arbetarnes fordringar, var i samtliga fall 
utom 1 helt eller delvis organiserad. 

För öfrigt kan anmärkas, a t t enligt de föreliggande uppgifterna, 
hvilka i 13 fall äro ofullständiga eller hvarandra motsägande i 
denna punkt, 8 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar par
terna 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 5 fall fram
kastar den ena parten beskyllning i detta hänseende mot den andra. 
I 15 fall uppgifves samstämmigt intet aftals- eller kontraktsbrott 
hafva förekommit, och rörande 16 arbetsinställelser äro uppgifterna 
i denna punkt mer eller mindre bristfälliga. 

I 22 af de 37 här omnämnda arbetsinställelserna ersattes icke 
de genom konflikten arbetslösa arbetarne med ny arbetskraft, i 4 
fall antogs en del nya arbetare, och i 4 fall fylldes ledigheterna 
fullständigt. I 7 fall äro uppgifterna ofullständiga. Efter konflik
tens slut återgingo alla de förutvarande arbetarne i arbetet i 15 
fall, en del i 6 fall; i 3 fall återvände inga. Rörande 9 konflikter 
äro uppgifterna bristfälliga. 

Vidkommande här redovisade 37 konflikter hafva svar ingått 
från bägge parterna i 28 fall, endast från arbetsgifvare i 2 fall och 
endast från arbetare i 4 fall. Rörande 2 konflikter föreligga upp
gifter endast från K. Kommerskollegii ombud. Beträffande den 
inom sömmerskefacket i Stockholm inträffade arbetsinställelsen hafva 
uppgifter från vederbörande parter, trots upprepade påminnelser, 
icke ingått. Angående tvenne enligt uppgift inträffade konflikter, 
den ena inom träarbetarefacket i Trelleborg, den andra vid Abyfors 
såg och tegelbruk (Gäfleb. 1.), har icke från parterna inkommit 
bekräftelse på a t t konflikterna ledt t i l l arbetsinställelse. 

Hvad slutligen angår de under nästföregående år påbörjade ar
betsinställelser, som under innevarande år nåt t sin lösning, före 
ligga icke ännu så fullständiga uppgifter, a t t någon exakt redogö
relse för desamma nu kan afgifvas. 
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Lifsmedelspriser å olika orter i riket under år 1905. 
Första kvartalet. 

Anm. Brödprisen och särskildt prisen å hvetebröd förete fort
farande alltför stora variationer mellan de olika orterna för at t kunna 
tillmätas samma betydelse som öfriga uppgifter, men sedan den ar-
betsstatistiska afdelaingen numera efter vunnen erfarenhet meddelat 
ombuden särskilda föreskrifter för ifrågavarande prisuppgifters in
samlande, torde för framtiden fullt nöjaktiga uppgifter kunna er
hållas äfven beträffande prisen å bröd. 

Priset å potatis har i efterföljande tabeller angifvits pr o Ut., 
enär försäljning pr hektoliter enligt ombudens uppgifter förekommer 
mindre ofta. 

Parentes kring en medelprissiffra betecknar, att densamma är 
beräknad på grund af ett fåtal uppgifter eller af annan orsak an
ses mindre tillförlitlig. 

Priset på ved är beräknadt för s. k. storfamn (2-s x 1·6 xOss 
meter = 3-56 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 på 
ägg betalades under jan. ända till 250 öre. 



under första kvartalet år 1905. 
och medelpris. 
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s. k. matägg har under jan.—febr. varierat mellan 120 a 140 6re pr tjog: för prima svenska 



252 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under första kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 
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Högsta, lägsta 



under första kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 
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2 5 6 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Kalmar: Färsk sill har försålts pr val till pris af 125 öre: priset på gädda har 
sill har försålts pr val till 200 ä 60 öre och färsk strömming till 100 a 40 öre; salt sill har 



under första kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 
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varit 90 ä 85 öre pr kg, på aborre 60 ä 50 och på mört 30 a 25 öre. — Kristianstad: Färsk 
har betingat 5 ä 2 öre pr s tyck och salt strömming 150 öre pr val. 
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Högsta, lägsta 

Anm. Malmö: Färsk sill har försålts pr tjog till 40 ä 25 öre; strömming förekommer 
(under febr. - mars) till 100 å 50 öre. — Halmstad: Färsk sill försäljcs pr tjog och har priset 



under första kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

259 

ej. — Hälsingborg: Färsk sill har försålts pr Tal till 240 ä 150 öre; likaså färsk strömming 
varierat mellan 50 å 25 öre. 

18 
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Högsta, lägsta 

Anm. Göteborg: De viktigaste fisksorterna utom här of van upptagna hafva kostat pr 
31 öre. — Borås: Prisuppgifterna & koka afse kroasad engelsk kaminkoks. 



under första kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

261 

kg: gädda 110 å 90 öre, aborre 75 öre, hälleflandra ISO å 100, kolja 36 ä 33 och torsk 40 ä 
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Högsta, lägsta 

Anm. Karlstad: Potatis har vid köp af större partier kostat 25 öre pr 5 liter.— Västerås: 
ägg. Priset på gädda har under febr.—mars varit 90 ä 50 öre pr kg., på kolja 60 å 50 och på 



under första kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 
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De betydande variationerna i äggpriaen bero på att uppgifterna afse dela svenska och dels ryska 
lake tio ä 50. 

18+ 
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Högsta, lägsta 

Anm. Falun: Priset på. ost afser helfet vara. Priset pä gädda har varit 110 ä 90 
uppgifterna för koks afse s. k. »engelsk koks>. — Domnarfvet: Priset pä ost afser helfet 
för koks afse s. k. ^engelsk koks.. Björkved, som tillhandahållits af hrnket, har betingat ett 
priset varit !I7>0 a 7 50 kr. pr famn. — Gäflc: Färsk strömming har försålts pr val till pris 



under första kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 
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öre pr kg., på aborre 100 ä 90 öre, på torsk 60 ä 50 öre och på lake 90 ä 70 öre. Pris-
Tara. För gädda har betalats 100 a 90 öre pr kg. och för lake 70 ä 60 öre. Prisuppgifterna 
pris af 13 kr. 20 öre och barrved 10 kr. 10 öre pr famn. För affallaved (s. Jc. plankved) har 
af 100 ä 50 öre. 
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Högsta, lägsta 

Anm. Sundsvall (staden): Äggprisen afse dels svenska och dels ryska ägg. — Sunds
tall från sågverken), som i pris betingat 7.M ä 8.20 kr. per famn. 



under första kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 
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vall (sågverksdistriktet): I stället för barrved användes nästan uteslutande s. k. plankved (af-
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Högsta, lägsta 

Anm. Luleå: De betydande variationerna i äggprisen bero på, att uppgifterna afse dels 
och på lake 70 ä 65 öre. — Boden: Äggprisen afse dels svenska och dels ryska ägg. För gädda 
Gellivare: Endast hel/et ost saluföres. Skummad mjölk försäljes blott undantagsvis. 



under första kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 
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svenska och dels ryska ägg. Priset på gädda har varit 80 ä 70 öre pr kg., på sik 80 ä 70 öre 
har betalats 80 a 70 öre, för sik 80 å 75 och för lake 70 & 65 öre, allt pr kg. — Malmberget och 



270 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under första kvart. 1905. 
Högsta, lägsta och medelpris. 
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Bostadspriser å olika orter i riket år 1905. 
I föregående häften af dessa Meddelanden1 hafva offentliggjorts 

vissa uppgifter rörande prisen å bostadslägenheter och privat mål
tidsinackordering för arbetare å olika orter i riket under åren 1903 
och 1904. De för dessa år erhållna resultaten hafva otvifvelaktigt 
lämnat afsevärda bidrag t i l l kännedomen om lefnadsomkostnaderna 
i skilda delar af landet. Afdelningen för arbetsstatistik har därför 
ansett angeläget a t t för innevarande år söka utvidga undersökning
arna ti l l så många platser som varit möjligt med användande af 
det hittills brukade systemet för primäruppgifternas insamlande. 

Afven denna gång är det sålunda understödskassor af olika slag, 
som företrädesvis anlitats för primärmaterialets erhållande. Dessa 
hafva dels omedelbart från afdelningen för arbetsstatistik och dels 
genom dess ombud — å de platser där sådana finnas — fått t i l l sig 
öfverlämnade för ändamålet utarbetade formulär (Litt . H) med an
hållan at t däri måtte införas de uppgifter, som vid uppbördstill
fällen eller eljest kunde införskaffas från kassornas medlemmar. 
Därjämte hafva åtskilliga fackföreningars och verkstadsklubbars 
medverkan påkallats i Stockholm utaf afdelningen samt å vissa orter 
af resp. ombud. Dessa hafva jämväl genom egna direkta utfråg 
ii ingår kompletterat och utvidgat det från de nämnda organisatio
nerna erhållna materialet. 

För flertalet orter synes detta material vara af den relativa 
omfattning, a t t de därpå baserade resultaten kunna anses ganska 
representativa. Beträffande åtskilliga andra orter samt särskilda 
bostadskategorier äro däremot uppgifterna gifvetvis alltför fåtaliga 
för a t t kunna gifva medeltal af mer än ungefärlig giltighet. Vid 
en jämförelse med de föregående årens siffror visa sig ock en del 
variationer, som icke alltid knnna bero på verkligen inträffade pris
förändringar, utan delvis måste tillskrifvas primärmaterialets otill
räcklighet. 

I föregående redogörelser har framhållits, at t flertalet af såväl 
de till fackföreningar anslutna arbetarne som understödskassornas 
medlemmar inom andra verksamhetsområden (som bekant utgöra de 

1 iMeddel.» 1903, s. 192 ff; 1904, s. 384 ff. 
19 
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organiserade arbetarne en afsevärd del af sjukkassornas medleramar) 
i allmänhet äro jämförelsevis väl aflönade, hvarför man kan förut
sätta, a t t de erhållna hyresuppgifterna företrädesvis skola afse rela
t ivt goda lägenheter. För riktigheten af detta antagande hafva 
jämväl anförts vissa positiva bevis. Vid den nu företagna bearbet
ningen af uppgifterna för Stockholm har ett försök gjorts a t t i nå
gon mån belysa den frågan, huruvida understödskassornas medlemmar 
samt de organiserade arbetarne i allmänhet bebo lägenheter af samma 
dyrhet . Därjämte hafva särskilda medeltal uträknats beträffande 
ett antal fackorganisationer, som därom meddelat tillräckligt många 
xippgifter. Resultaten återfinnas i följande tabellariska öfversikt. 

Hyresuppgifter för Stockholm, meddelade af dels fackorganisationer 
och dels understödskassor. 

Af dessa siffror a t t döma skulle uppgifterna från fackorganisa
tionerna vara i genomsnitt något högre än de från understödskas
sorna. Särskildt märkbar är skillnaden med afseende å priset för 
1 rum, hvilket måhända beror därpå, a t t sådana lägenheter hufvud-
sakligen innehafvas af yngre ogifta personer, som, när de ägnat sig 
åt fackarbete, redan hunnit upp t i l l fall inkomst, men när de hafva 
anställning såsom butiks- o. d. biträden ännu stå kvar på en lägre 
aflöningsgrad. Dessa senare, såväl män som kvinnor, återfinnas emel
lertid till icke oväsentligt antal bland understödskassornas medlemmar. 
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Medelpris för lägenheter om 1 rum och kök å olika orter i Sverige år 1905. 
(De i tab. 1 — sid. 278—281 — upptagna orterna äro här grupperade efter 

medelprisets storlek.) 
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I hufvudtabellen 1 här nedan å sid. 278—281 hafva angifvits 
medelpris för ej färre än 112 orter , 1 hvilka medeltal beräknats med 
ledning af sammanlagdt 30,514 särskilda efter vederbörlig gransk
ning bearbetade byresuppgifter, hvaraf 4,065 för Stockholm och 
7,775 för Göteborg. Bland samtliga prisuppgifter afsågo 4,812 lägen
heter om ett rum, 14,246 ett rum och kök, 7,798 två rum och kök, 
2,551 tre rum och kök samt 1,107 fyra rum och kök. 

Dessutom hafva en hel del understödskassor, hvilka icke in
samlat särskilda specificerade prisuppgifter, likväl meddelat de un
gefärliga prishöjderna för vissa lägenheter å resp. orter. Då dessa 
approximativa uppgifter afgifvits af omdömesgilla personer och så
lunda böra äga ungefärlig korrekthet, hafva desamma i tab. 3 
sammanställts för de 44 orter, beträiFande hvilka ej redogörelse på 
grundval af specificeradt material lämnats i tab. 1. 

I texttabellen å sid. 273 hafva ur tab. 1 sammanförts medel
prisen för den ur arbetaresynpunkt viktigaste och med hänsyn till 
materialets r ikhalt ighet bäst kända bostadskategorien 1 rum och kök, 
livarvid de olika orterna grupperats efter prishöjden. För underlät
tande af jämförelser samt för vinnande af öfverblick öfver pris
variationerna inom olika t rakter ha därjämte i texttabellen å sid. 
275 samtliga i tab. 1 och 3 upptagna orter, för hvilka någon upp
gift rörande sistnämnda slag af lägenheter föreligger, länsvis för
delats under olika priskategorier. I dessa båda texttabeller framträda 
särskildt Stockholm med omnejd samt Norrbottens industrisamhällen 
med exceptionellt h ö g a h y r o r ; jämförelsevis höga bostadspris möta 
för öfrigt i hela Norrland med undantag af Gäfleborgs län, där 
medelsvenska, d. v. s. medelhöga priser synas förekomma. De l å g a 
h y r o r n a åter äro företrädesvis t i l l finnandes i sydöstra och södra 
Sverige samt Västergötland. Särskildt billiga synas bostadsförhål
landena vara vid de skånska industricentra på landsbygden. 

Då denna gång specificerade eller approximerade uppgifter före
ligga beträffande lägenheter om 1 rum och kök å tillhopa 150 
platser, har materialet synts t i l l räckligt r ikhal t igt för a t t i någon 
mån belysa spörsmålet, i hvad mån orternas större eller mindre 
folkmängd influera på hyresprisen. För detta ändamål hafva i text-

1 Härvid hafva medräknats alla orter eller grnpper af orter, för hvilka särskilda 
medeltal i tab. angifvits, sålunda äfven förstäder skilda frän resp. egentliga städer i 
några fall, då de lokala förhållandena gjort sådant önskvärdt och primärmaterialet 
medgifvit. I det nämnda antalet orter ingå däremot ej olika delar af de städer, för 
hvilka gemensamma medeltal angifvits jämte de särskilda stadsdelarnas medeltal. — 
t detta sammanhang må framhållas, att om i vissa fall olika orter sammanförts i ge
mensamma medeltal, detta föranledts af primäruppgifternas bcskaifenhet, i det a t t de 
rapporterande organisationerna haft sina medleramar spridda å de ifrågavarande orterna 
och ej närmare specificerat de särskilda fallen. Det har då synts önskvärdt a t t kanna 
tillvarataga äfven detta material; dess relativa brister framgå lät t vid en granskning 
af tabellen, där orterna och uppgifternas antal återfinnas. 
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Antal orter, fördelade efter årshyra för lägenheter om 1 rum och 
kök samt efter priset för privat måltidsinackordering för arbetare 

pr vecka, länsvis år 1905. 
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tab. å sid. 275 orter af vissa storleksgrader1 grupperats inom de 
särskilda priskategorierna. Resultaten återfinnas i efterföljande 
tabellariska öfversikt. 

Orter med: 

Af denna tablå framgår, a t t hyrespriser om högst 100 kr. före
komma i omkring 50 °» af våra smärre orter (intill 5,000 inv.), i 
omkr. 27 °, af de medelstora orterna (5,000—10,000 inv.) samt i endast 
omkr. 9 K af de större städerna (öfver 10,000 inv.). Bland samtliga 
undersökta platser hade 40 > hyresbelopp af högst 100 kr., 413 % 
101—150 kr., 13-3 % 151—200 kr. samt 5-4 % öfver 200 kr. De högsta 
prisen uppvisa Kiruna med 306 kr., Stockholm med 289, Malm
berget med 246, Norrköping med 234, hvarefter följa en del orter i 
Stockholms närhet samt i öfre Norrland. Göteborg hade 198, Luleå 
185, Sundsvall 177, Malmö 174, Gäfie 168, Eskilstuna 164, Karls
krona 160 o. s. v. 

Beträffande de särskilda hyresuppgifternas fördelning tender olika 
priskategorier hänvisas till tab. 2 (sid. 282—293). Af denna fram
går, a t t om ock afsevärda prisvariationer förekomma på vissa plat
ser, de extrema fallen dock ej i någon afsevärd grad influerat på 
medeltalen, hvilka därför kunna sägas tämligen noga motsvara de 
på platsen vanliga hyresprisen. 

De i tab. 1 anförda medelprisen för privat måltidsinackordering 
för arbetare äro äfven år 1905 baserade på ett för de flesta orterna 
tämligen begränsadt primärmaterial. Vid en jämförelse med de för 
närmast föregående år erhållna resultaten framträda äfven i vissa 
fall betydligt större olikheter än beträffande hyresprisen under 
samma tid. Likväl kunna otvifvelaktigt vissa grundade slutsatser 
dragas om lefnadsomkostnaderna på olika orter i riket. Af tab. 1 
äfvensom texttabellen å sid. 275 framgår först och främst, hurusom 
hyres- och inackorderingsprisen i allmänhet följa hvarandra. Sä 
återfinner man de högsta prislägena för måltidsinackordering i de 

1 Grupperingen har, beträffande städer och köpingar, verkställts efter de af K. stat. 
centralbyrån publicerade uppgifterna om folkmängden den 31 dec. 1904. Med afseende 
ä öfriga orter hafva hos nämnda ämbetsverk erhållits tillgängliga upplysningar, hyilka 
för ändamålet Tarit tillfyllest. 
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norrbottniska industricentra samt i Stockholm med omgifningar, 
liksom ock de lägsta företrädesvis anträffas på orter i södra Sverige. 
I texttabellen har äfven beträffande denna fråga verkställts en för
delning af orterna efter deras storlek. 

Orter med: 

Såsom redan i föregående redogörelser framhållits, kan den 
stegring af hyresprisen, som för de större orterna konstaterats, icke 
i samma grad förmärkas beträffande inackorderingsprisen. Så t. ex. 
äro dessa sistnämnda jämförelsevis billiga i Malmö och Göteborg, 
där hyrorna dock äro ganska betydliga. Karakteristiskt är också, 
a t t de hastigt växande och jämförelsevis betydliga städerna Örebro, 
Hälsingborg och Lund bland här afhandlade platser uppvisa sär
deles låga inackorderingspriser. A andra sidan synas många smärre 
platser med låga hyror ställa sig ganska djrra i fråga om måltids
inackordering. När man närmare granskar de lokala förhållandena 
på resp. platser, ligger den slutsatsen nära, at t de direkta omkost
naderna för lifsförnödenheter icke behöfva blifva drygare i en större 
stad, om denna blott disponerar en rik omnejd, som kan fullt ut
nyttjas medelst goda kommunikationer. De för hyresprisen afgö-
rande byggnadskostnaderna influeras däremot äfven af andra viktiga 
omständigheter. 

De i tabell 1 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 a t t lämna tillför
litliga medeltal. Dessa utgjorde för middag kr. 3-50 per vecka, för 
frukost och middag kr. 486 samt för frukost, middag och kväll 
kr. 7-01. 
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Bostadspriser å olika 

Tab. 1. Hyresbelopp i medeltal för olika bostadskategorier 
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samt priset å privat måltidsinackordering för arbetare. 
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Bostadspriser å olika 
Tab. 1. (Forts.) Hyresbelopp i medel tal för olika bos tadska tegor ie r 
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orter i riket år 1905. (Forts.) 

samt priset å privat måltidsinackordering för arbetare. 
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Arbetsförhållandena å olika orter i riket under 
andra kvartalet af år 1905. 

(Enligt ombudens rapporter, delvis kompletterade med andra uppgifter.) 

Stockholm. 

(Redogörelsen grundar sig på uppgifter från 47 arbetsgifvare eller arbetsgivare
organisationer samt 11 arbetareorganisationer.) 

Stenindustrien. I stenhuggeribranschen var arbetstillgången nnder detta kvar
tal bättre än nnder det föregående, men alltjämt rådde öfverflöd på arbetskraft med 
däraf följande arbetslöshet. Arbetstiden är på verkstäderna i regel 10 timmar dagli
gen året om. Vid byggen och i skjul åter arbetas icke längre än dagsljuset möjliggör 
det, således vintertiden blott 7V> a, 8 timmar om dagen. 

I fräga om asfalt- och cementtillverkningen var arbetstillgången under början 
af detta kvartal ganska riklig. Säsongarbetet i branschen börjar egentligen med maj 
månad, men redan den 3 maj skedde omfattande arbetsinställelse, hvilken ännu fortfor 
vid kvartalets utgång. Arbetsinställelsen har äfven omfattat grundläggare, bergs-
sprängare, bleck- och plåtslagare samt murare. 

Inom kakelindustrien var arbetstillgången god under en stor del af detta kvar
tal likasom under det föregående. Då byggnadsverksamheten är liflig, återverkar detta 
naturligtvis gynnsamt på kakelfabrikationen. Från en fabrik uppges, att löneförhöjning 
af 10 procent ägt rum i fråga om kakelformarnes arbete. Från 1 maj till 6 juni in
träffade emellertid å samma fabrik strejk på grund af vissa formella tvistigheter. 

Metall- och maskinindustrien. Inom den mekaniska verkstadsindustrien 
och skeppsvarfven synes vid kvartalets början arbetstillgången i allmänhet 
ha varit mindre god. Fortfarande klagades från flera håll öfver brist på verkligt 
yrkesskickliga arbetare. 

Redan i slutet af april och början af maj utbröto vid vissa verkstäder partiella 
strejker, hvilka togo allt stöne omfattning, tills allmän lockout slutligen proklamera
des den 10 juni. 

Inom den elektrotekniska branschen var arbetstillgången normal. Inom denna 
yrkesgren utbröt emellertid också i början af maj arbetskonflikter, så att snart allt 
arbete blef inställdt. 

Den stora byggnadskonflikten omfattade äfven bleck- och plåtslagare. 
I fråga om vågtillverkningen var arbetstillgången god och till och med bättre 

än under föregående kvartal. Öfvertidsarbete förekom också, ehnru i tämligen ringa 
omfattning. Den gynnsamma utvecklingen afbröts emellertid den 10 juni genom lock
outen inom verkstadsindustrien. 

Inom smides- och hofslagerifacket är nytt löneaftal träffadt. 
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Inom fotogénkökstillverkningen var också arbetstillgången god, likasom under 
föregående kvartal, och bättre än motsvarande tid föregående år. Öfvertidsarbete 
förekom, men öfverflöd på arbetskraft var som fornt rådande. 

Byggnadsverksamheten. I byggnadsfacket var arbetstillgången god, mnr-
arbetsmännen erhöllo i april 2 öres förhöjning af timlönen. Under kvartalets senare 
hälft låg arbetet i stor omfattning nere på grund af strejker och lockout. 

I Södertälge har träffats tariffaftal om 50 öres timlön för byggnadssnickare och 
45 öres timlön för timmermän. 

Inom murbruksfabrikationen var tillgången å arbete god under april och större 
delen af maj. Därefter låg allt arbete nere på grund af konflikterna i byggnads
facket. 

I tapetserareyrket var tillgången å arbete under kvartalets förra hälft medel
måttig och bättre än nnder årets första kvartal. Ett visst öfverflöd på arbetskraft 
och därmed sammanhängande arbetslöshet förekom emellertid. 

Inom målarefacket var arbetstillgången ganska god och, såsom naturligt är, 
bättre än nnder föregående kvartal. Hvarken öfverflöd eller brist på arbetskraft före
kom. Konflikterna inom andra fack inverkade naturligtvis till en del störande på 
arbetsförhållandena äfven inom ifrågavarande yrkesgren. 

I guldlistarbetarefacket var tillgången å arbete medelmåttig och ungefär den
samma som förut. 

Trävaruindustrien. Inom snickerifabriksbranschen voro förhållandena ej 
bättre än under åTets första kvartal. 

I fråga om möbelsnickeriet var tillgången å arbete god 1 ikasom under föregående 
kvartal. Hvarken öfverflöd eller brist på arbetskraft förspordes. . 

För vagnmakare är träffadt ett nytt tariffaftal med 42 öres timlön. 
För fabrikssnickare vid en fabrik 47 öre per timma till 15 juli, därefter 48 öre. 

Afven för en del andra träarbetare hafva löneförhöjningar ägt rum. 
Läderindustrien. I garfveriyrket var tillgången å arbete god och bättre än 

under föregående kvartal. Ett visst öfverflöd på arbetskraft förefanns emellertid. 
Öfvertidsarbete förekom för en del arbetare, om ock i ringa omfattning. 

Textilindustrien. Inom bomullsspinneri- och väfveribranschen var aTbetstiU-
gången god under kvartalet med någon försämring i juni. Förhållandena voro unge
fär desamma som under motsvarande tid föregående år. En viss knapphet på kvinn
lig arbetskraft, såväl äldre som yngre, visade sig under juni månad, medan däremot 
den manliga arbetskraften varit fullt tillräcklig. 

Beklädnadsindustrien. I linnesömnadsbranschen var tillgången på arbete 
tillfredsställande och något bättre än under motsvarande kvartal föregående år. 

I skrädäeriyrket var arbetstillgången öfver hufvud taget god och utvisade för
bättring i jämförelse med föregående kvartal. Fortfarande höras klagomål öfver svå
righeten att erhålla skicklig arbetskraft. För lagerskräddare har en del löneförhöj
ningar ägt rum. 

Inom stråhattfabrikationen rådde under hela kvartalet god tillgång på arbete. 
Inom filthatt-tillverkningen var däremot så förhållandet blott under kvartalets förra 
hälft, medan arbetstillgången under dess senare del, såsom vanligt vid den tiden på 
året, var stadd i aftagande. 

I fråga om felbhattindustrien åter utmärktes hela kvartalet af mindre god ar-
bctstillgång. Som vanligt vid denna tid var efterfrågan på felbhattar ingen eller 
ringa. Också fingo en del arbetare gå sysslolösa. 

Inom trikåtillverkningen var tillgången på arbete god, och den ständigt rådande 
bristen på arbetskraft gjorde sig särskildt kännbar, då våren nalkades. Åtminstone 
vid en fabrik ägde en löneförhöjning på 10 procent rum för handstickerskor. På en 
annan afslutas arbetet 1 timme tidigare än vanligt nnder tiden från 24 juni till 15 
augusti. 
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Inom paraplybranschen utvisade såväl första som andra kvartalet innevarande år 
minskning i arbetstillgången och öfverflöd på arbetskraft. 

I fråga om halsduksfabrikationen var arbetstillgången medelgod och brist på 
arbetskraft rådde som förut. 

Inom sko- och nåtlingsbranschen var tillgången å arbete ganska god och bättre 
än under närmast föregående tid. Nya tariffaftal med delvis höjda aflöningar hafva 
träffats vid ett antal skofabriker. Äfven i handskoarbetarefacket var arbetstillgången 
god under hela kvartalet och således.bättre än under månaderna januari—mars. Ar
betstiden i detta fack växlar mellan 10 ä 16 timmar per dag. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. Inom sockerfabrikationen voro 
förhållandena oförändrade. 

Inom kvarnindustrien var arbetstillgången under kvartalet god, med någon för
sämring i juni. I jämförelse med föregående kvartal voro således förhållandena åtskil
ligt bättre. Arbetskraft fanns emellertid alltjämt i öfverflöd. Under kvartalet ingicks 
nytt löneaftal mellan Stockholms kvarnetablissement och Stockholms kvarnarbetare-
fackförening, att gälla från den 1 maj 1905 till den 1 maj 1908. Enligt detta aftal 
utgår till nyanställd arbetare en minimilön af 19 kr., «fter 3 månaders anställning 
utgör den 20 kr., efter 6 månader 21 kr., efter 12 månader 22 kr., allt per vecka. 

Öfvertidsarbete betalas med 45 öre per timme; sön- och helgdagsarbete med 55 
öre per timme. 

I slakteri- och charkuteribranschen fortfor tillgången ä arbete under början af 
ifrågavarande kvartal att vara mindre god, men blef sedermera åtskilligt bättre, särskildt 
under maj månad. I juni inträdde åter någon försämring, beroende, enligt uppgift, på 
den kroppsarbetande klassens minskade köpförmåga i följd af de omfattande arbetsinstäl
lelserna. I allmänhet voro förhållandena i år i detta yrke sämre än under motsva
rande tid i fjor. Åtminstone 10 procent mindre var tillverkningen i år. Hos vissa 
firmor i branschen förkortades arbetstiden med omkring 1 timme per dag. 

I bryggeriindustrien fortfor tillgången å arbete att vara någorlunda god. Öfver
tidsarbete förekom i något större utsträckning än under föregående kvartal, som van
ligt är. Ny lönereglering för bryggeriarbetarue ingicks under kvartalet och trädde i 
kraft från och med den 1 juni. Därur må följande hufvudsakliga afvikelser från 
förut gällande aftal (jfr Medd. n:r 1 för 1905 sid. 46) meddelas: 

Arbetare, sysselsatta vid det direkta tillverkningsarbetet i mälteri och brygghus 
samt i jäs- och lagerkällare, erhålla såsom minitnianöning 100 kr. i månaden. 

Öfriga ordinarie arbetare erhålla såsom minimiaflöning 95 kr. i månaden. 
Arbetare, som är i åtnjutande af fri bostad, har att godtgöra denna förmån med 

10 kr. i månaden, hvilka afdragas från månadslönen. 
Extra arbetare betalas med 35 öre per timme. 
Hvarje arbetare erhåller för öfvertidsarbete, då sådant påfordras, 45 öre per 

timme; dock skall, om öfvertidsarbete påfordras mellan kl. 9 e. m. och kl. 5 f. m., 
detta betalas med 60 öre per timme. 

Sön- och helgdagsarbete betalas med 60 öre per timme. 
Hvarje arbetare, såväl ordinarie som extra, hvilken inom arbetet träffas af olycks

fall, medförande tillfällig sjukdom, erhåller full aflöning under sjukdomstiden med 
villkor, att arbetaren inom 3 dagar efter olycksfallet låter anmäla detsamma vid bryg
geriet. Medför olycksfallet invaliditet eller död, erhåller arbetaren eller hans rätts
innehavare den godtgörelse, som lagen angående ersättning för skada till följd af 
olycksfall i arbete den 5 juli 1901 härför föreskrifver i hvarje särskildt fall. 

Vid olycksfall utom arbetet utgår aflöningen såsom vid sjukdomsfall. För sådant 
olycksfall försäkras hvarje arbetare för 2,000 kr., dubbel invaliditet, på sådant sätt, 
att vid olycksfall, som medför invaliditet eller död, erhåller arbetaren eller hans rätts-
innehafvare den ersättning, som försäkringsbolaget i hvarje enskildt fall är skyldigt 
att utbetala. 

Aftal för 
bryggeriarbe
tare i Stock

holm. 
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Hvarje ordinarie arbetare, som varit vid bryggeriet anställd i två år, erhåller år
ligen utan afdrag af gällande månadsaflöning semester under en vecka efter öfverens-
kommelse, hälst nnder sommaren. 

Aftalet gäller från och med den 1 jnni 1905 samt därefter i tre år. Sker ej å 
någondera sidan uppsägning minst tre månader före nämnda tids utgång, gäller aftalet 
i ytterligare ett år och så vidare till dess uppsägning skett. 

Äfven inom finbageriyrket är genomfördt nytt aftal att gälla under en tid af 
tre år. Arbetstiden (ordinarie) är här begränsad till 60 timmar per vecka. Vecko-
aflöningen är fastställd till 

29 kr. per vecka för ugnsarbetare, 
28 > > • > trågarbetare, 
26 > » > > wienerbagare, 
25 » > > » tredjer och raskpassare, 
23 » > > » bordsarbetare, 
20 > 5 » » hjälparbetare vid ugnen. 

Därjämte äro antagna gemensamma ordningsregler. 
(Jfr »Bageriarbetaren» 1905, n:r 6, där aftalet finnes återgifvefi. 

I fråga om cigarr- och cigarrettillverkningen var arbetstillgången otillfredsstäl
lande under hela kvartalet. Antalet arbetslösa uppgick vid slutet af mars månad till 
17 och vid slutet af april till 10. I midten af maj voro 38 arbetslösa, vid slutet af 
samma månad var antalet 30, men sjönk mot slutet af juni till 17. Arbetstiden var 
under kvartalet den normala vid alla fabriker utom två med tillsammans omkring 70 
arbetare. 

Den kemisk-tekniska och belysningsindustrien. Inom såp- och tvålfabrika
tionen voro förhållandena oförändrade. Detsamma var förhållandet i fråga om stearin
ljustillverkningen. 

Inom sprängämnesbranschen var tillgången å arbete som förut god, och öfver-
flöd på arbetskraft var för handen. Emellertid erhöllo arbetarne från och med 
den 1 maj förhöjning af högst 1364 procent och lägst 377 procent å förutva
rande löner. 

I elektricitetsverksbranschen var arbetstillgången fortfarande god, ehuru ström
förbrukningen på grund af dagarnas förlängning var i aftagande, likasom under före
gående kvartal. 

Angående gasve rksa rbe t a r e se nedan. 

Pappersindustrien. Den för bokbinderiyrket gällande tariffen bar från arbe-
tarnes sida blifvit uppsagd att upphöra med utgången af år 1905. Förslag till ny 
tariff är framlagdt. 

Den grafiska industrien. Inom boktryckeriyrket var arbetstillgången god och 
måhända något bättre än nnder motsvarande tid förra året. En viss knapphet på 
arbetskraft gjorde sig gällande under kvartalets senare hälft, då åtskilliga arbetare 
hade att fullgöra sin värnpliktsskyldighet och en del andra åtnjöto semester. För 
öfrigt rådde fortfarande brist på utlärda sättare. 

Blott ett par manliga och ett par kvinnliga arbetare saknade sysselsättning. 

Transport- och grofarbete. Under kvartalet hafva droskkuskar (85 kr. pr 
månad) och vissa åkeriarbetare fått nya tariffaftal till stånd. Likaså har tariffaftal 
träffats för en del hamnarbetare (det s. k. fasta arbetslaget). 

För maskinister och eldare vid ångslupsbolaget träffades uppgörelse redan under 
våren, och har sådan äfven följt vid bogserbåtsrederierna äfvensom vid bryggerierna, 
innebärande en del ganska afsevärda löneförhöjningar. 
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Den omfattande arbetsinställelsen rid Stockholms stads arbeten samt hos de en
skilde renhållningsentreprenörerna nnder de sista veckorna af maj upphörde mot slutet 
af månaden. Nytt tariifaftal med höjda löner träffades då mellan entreprenörerna och 
deras arbetare. Förhandlingarna mellan stadens arbetschefer och arbetare pågingo ännu 
rid kvartalets slut. En del löneförhöjningar hade vid gasverket och byggnadskontoret 
vidtagits redan före konflikten och ytterligare sådana — äfven vid stadcils renhållnings
verk — genomfördes från och med den 1 juli. (Jfr sid. 329 ff.). 

J. R. N. 

Eskilstuna. 
Järnindustrien. Inom denna industri utbröt under ifrågavarande kvartal den 

omfattande strid, som ännu pågår. 
Metallindustrien i öfrigt. Årbetstillgången har varit god och bättre än under 

föregående kvartal. 
På arbetskraft har ej rådt brist, enär många i den stora lockouten inom järnindu

strien inblandade arbetare sökt sig arbete inom de öfriga metallbranscherna. 
I Nyköping hafva hleck- och plåtslagarne fått aftal om ny prislista. 
Trävaruindustrien. Inom möbelsnickeriet har årbetstillgången varit ganska 

god, likasom under det föregående kvartalet. Öfvertidsarbete har ej förekommit. Brist 
på arbetskraft har varit rådande, och äro »fullt goda snickare svåra att erhålla». 

Byggnadsindustrien. Årbetstillgången har varit god och ungefär densamma som 
under föregående kvartal. Brist på arbetskraft har rådt, i synnerhet i fråga om tim
mermän och murare. 

Löneförhöjning har ägt rum, i det att timmermännens timpenning ökats från 37 
till 40 öre, samt handtlangarnes från 28 till 30 öre. I Nyköping har byggnadstimmer
männens aflöning höjts från 33 till 37 öre. 

Beklädnadsindustrien. Skrädderiyrket visar förbättring i jämförelse med före
gående kvartal och motsvarande tid föregående år, och har brist på arbetskraft varit 
rådande, något som alltid inträffar under »säsongtiden». Ny prislista för skrädderiarbe
tare i Nyköping och Katrineholm. 

Inom skomakeriyrket har årbetstillgången varit ringa och till och med sämre än 
föregående kvartal. På grund däraf har öfverflöd på arbetskraft varit rådande. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. För bryggeriarbetare har löneför
höjning ägt mm. 

Transportarbetarne i Oxelösund hafva fått ett nytt tariffaftal med förbättrade 
lönevillkor genomfördt. L. J. 

Norrköping. 
Under andra kvartalet har årbetstillgången i allmänhet varit god samt arbetslö

nerna hållit sig oförändrade. 
Tre af stadens mekaniska verkstäder hafva dock berörts af den allmänna lock

outen inom verkstadsindustrien, hvarigenom omkring 300 arbetare blifvit sysslolösa. Ett 
afsevärdt antal af dessa har dock senare erhållit tillfällig arbetsförtjänst inom andra 
branscher. 

Ben 8 maj utbröt vid en af snickerifabrikerna i staden partiell strejk. Den för
anleddes af arbetames kraf på minimilön för s. k. dugliga arbetare. Enighet kunde 
nämligen icke uppnås om, hvilka arbetare som böra anses som dugliga. Af fabrikens 65 
arbetare nedlade då maskinarbetarne (32 till antalet) arbetet. 
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Vid svagdricksbryggerierna har ett nytt tariffaftal blifvit träffadt. 
1 Linköping är timlönen för måleriarbetare numera bestämd till 42 öre nnder 

april—oktober och 35 öre nnder november—mars månader. H. L. 

Jönköping. 

Under det gångna kvartalet april—juni har arbetstillgängen inom de flesta yrkes
grenar varit mycket god. 

Den lockout, som den 10 juni proklamerades af verkstadsföreningen, har härstädes 
ganska kännbart berört järnförädlingsindustrien i allmänhet. 

De allra flesta af arbetarne inom den mekaniska verkstadsindustrien äro genom 
lockouten beröfvade sitt arbete. Ingen af härvarande mekaniska verkstäder hålles dock 
alldeles stängd ntan bedrifves vid samtliga arbetet, vid den största härvarande anlägg
ningen med ett 70-tal arbetare, vid de mindre med 10—20 arbetare, alla sådana, hvilka 
såsom icke organiserade eller tillhörande Svenska arbetareförbundet icke beröras af 
lockouten. 

Iuom vågtillverkningen äro 46 arbetare på grnnd af lockouten utestängda. Arbe
tet bedrifves af 8 man. De flesta order hafva dock nöjaktigt kunnat effektueras på 
grund däraf att eu mängd arbeten vid lockoutens inträdande legat half- eller nära nog 
fullfärdiga och endast behöft undergå afslutningsarbetena för att kunna levereras. 

Inom vapen- och velocipedtillverkningen har däremot lockoutens verkningar va
rit betydligt mindre. Då det stora flertalet arbetare varit oorganiserade eller tillhört 
Svenska arbetareförbundet och således icke berörts af lockouten, har arbetet obehindradt 
fortgått. 

Beträffande de utestängda arbetarne hafva dessa i allmänhet med mer eller mindre 
framgång sökt sig annan arbetsförtjänst dels å landsbygden, dels vid arbeten i staden 
eller dess närhet såsom vid gruskörning, byggnadsföretag o. d. 

Byggnadsverksamheten har varit särdeles liflig och råder fortfarande inom bran
schen tidtals brist på arbetskraft. 

Tör grofarbetare hafva tillfällena till arbetsförtjänst varit mycket goda. 
Inom träförädlingsindustrien har läget något förbättrats nnder det gångna kvar 

talet. På arbetskraft råder öfverflöd. 
Iuom skrädderi- och skomakeriyrkena råder alltjämt brist på dugliga arbetare. 

Arbetstffigämgen hat inom skräddetiyiket varit särdeles god, inom skomakeriyrket god 
Inom bryggeriindustrien var arbetstillgängen mycket god; dock fanns öfverflöd 

på arbetskraft. 
Några nämnvärda strejker eller lönerörelser hafva icke under kvartalet inträffat. 

Den ekonomiska ställningen torde fortfarande i allmänhet kunna betecknas såsom myc
ket god. G. L. 

Kalmar. 
Under kvartalet hafva arbetsförhållandena ej undergått någon nämnvärd förändring 

Arbetstillgången har varit normal och arbetstiden den vanliga. Arbetskonflikter hafva 
icke under kvartalet förekommit, med undantag ai ängkvarnskonflikten, som började i 
januari och alltjämt pågick ännu vid kvartalets slut. Konflikten vid hafregrynkvarnen 
Svea, som pågick vid kvartalets början, har nu afslutats. 
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Lönerörelser med mer eller mindre höjda löner till resultat hafva ägt rum inom 
bleck- och plåtslagareyrket äfvensom för murare, handskomakeriarbetare samt bygg-
nadssnickare (37 öre per t.) och -timmermän (35 öre per t.). Hj. A. 

Karlskrona. 
Inom granitindustrien har arbetstillgången nnder kvartalet varit god. Enligt 

uppgifter från Sydsvenska granitindustriföreningen, hvilken omfattar flertalet stenhugge-
rier i länet, har produktionen under april och maj månader, i jämförelse med motsva
rande tid förra året, visat en ökning af respektive 62 och 54 %. Sistnämnda månad 
har' också en firma, hvars verksamhet under ett och ett hälft år varit nedlagd, åter
upptagit arbetet, fastän i ringa omfattning. Under juni minskades visserligen tillgången 
å arbete, dock ej mera, än att produktionen ännu var större än under samma månad 
åren 1904 och 1903. Tillgången på arbetskraft har varit normal. 

Byggnadsverksamheten bedrifves fortfarande med ganska stor lifaktighet. Till
gången på arbetskraft nppgifves vara bättre än föregående år. 

Inom öfriga yrkesgrenar har arbetet under kvartalet fortgått lugnt, med jämn till
gång på såväl arbete som arbetskraft samt utan att störas af arbetskonflikter. 

Löneförändringar ha i några yrken genomförts. Enligt öfverenskommelse mellan 
det förra året bildade stufreriaktiebolaget och hamnarbetarne (se Medd. 1901, sid. 
355, 156 och 343), fastställdes för lossnings- och därmed förenade transportarbeten nytt 
reglemente med taxa, att gälla under ett år från den 15 april med tre månaders upp
sägning å ömse sidor. Utom det att ordinarie arbetstiden utsträckts med en timme 
under tiden 15 mars—1 april, hafva i taxan, på grnnd af vunnen erfarenhet angående 
arbetsförhållandena, här och där mindre ändringar företagits. Ur detta nya reglemente 
må meddelas: 

§ 1. Arbetstid. Mom. 1. Ordinarie arbetstid nnder tiden 15 mars—1 novem
ber från kl. 6 f. m. till kl. 6 e. m. (frukost 8-'/« 9, middag 12—1, kaffe V» 4—4). 
Under tiden 1 november—15 mars från kl. 7 f. m. till kl. 6 e. m. (middag kl 12—1, 
kaffe V» 4—4). 

Mom. 2. Ofvertidsarbeté G e. m. till 6 f. m., söndags- och helgdagsarbete från 
lördag afton kl. 6 till måndag morgon kl. 6. 

Mom. 3. Allt arbete å måltidsraster betalas lika med öfvertid. 
Mom. 4. Jul-, nyårs- och midsommarafton börjar öfvertiden kl. 12 middagen. 

Den 1. maj arbetas icke, utom för linjebåtar. 
§ 2. Arbetspriser: 

Timpenning under ordinarie tid 50 öre 
» » öfvertid 70 » 

Timpenning betalas för hvarje påbörjad halftimme med 25 > 
Väntpenningar för fördröjda ångare betalas från den tid folket är bestämdt med 25 » 
Dagpenning för packhusarbetare el. dyl. sommar 4 kr. 50 > 

> » > > » vinter 4 » 
§ 6. Arbetsgifvaren äger obetingad rätt att själf bestämma det antal arbetare och 

deras placerande, som erfordras för arbetets ordentliga utförande. 
För skorstensfejeriarbetarne har genomförts ny prislista, gällande till den 1 april 

1906. Enligt densamma ntgår veckolönen med 22 kronor för gesäll samt för lärlingar 
med 20, 17 och 14 kronor efter resp. 6, 4 och 2 års tjänst. Nylärlingar aflönas enligt 
enskild öfverenskommelse. Arbetsgifvårens skyldighet att bekosta bostad m. m. upphör. 
(Jfr Medd. 1904, sid. 158.) 

Aftal för 
hamnarbe

tare i Karls-
krona. 
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Vid en skofabrik har nytt tariffaftal blifvit träffadt, likaså vid skrädderierna i 
Karlshamn efter strejk. Träarbetarne Tid en hattfabrik i Karlskrona hafva erhållit 
löneförhöjning. 

Sedan härvarande byggnads-, snickare- och timmermansfackförening, hvars till 
ett 20-tal uppgående medlemmar hnfvudsakligen ntgjordes af fabriksssnickare, omorga
niserats till en fabrikssnickarefackförening, nybildades kort därefter en byggnadsträ-
arbetarefackförening, som för närvarande räknar 137 medlemmar. C. C. 

Kristianstad. 
Grofarbetarefacket. Arbetstillgången har under kvartalet varit god. Den 

gällande prislistan uppsades af grofarbetarefackföreningen till den 1 april, och sam
tidigt gjordes framställning till byggmästareföreningen om underhandling, s&som i förra 
kvartalsrapporten omnämndes. Efter skedda förhandlingar ingicks måndagen den 8 
maj öfverenskommelse på sådana villkor, att arbetarne accepterade byggmästarnes erbju
dande af 30 öre i timmen för arbetare i åldern 18—55 år mot förutvarande 27 öre. 
Jämväl stipulerades, att arbetstiden skall vara 10 timmar om dagen och sluta kl. 6 
e. m. samt att för öfvertidsarbete mellan 6—8 e. m. tillgodogöres 25 proc. förhöjning i 
aflöningen och för liknande arbete under natt eller helgdag 50 proc. 

Vidare förbundo sig arbetsgifvarne att ej använda andra än organiserade arbetare 
och arbetarne att ej arbeta hos andra än mästare tillhörande arbetsgifvarnes organi
sation. 

Aftalet skall gälla till den 1 april 1906. 
Byggnadsträarbetarefacket. Mycket god tillgång på arbete. Ingen löneför

ändring. Lugna förhållanden. 
Mureriarbetarefacket. På grund af liflig byggnadsverksamhet, nya kasern

byggnader m. m. god tillgång på arbete. Lugna förhållanden, sedan den i föregående 
kvartalsrapport omnämnda löneregleringen kommit till stånd. En dylik har äfven ägt 
rum i Åhus, där timlönen för murare bestämts till 42 öre. 

Tapetserarne ha som vanligt under sommaren ondt om arbete. Detsamma gäller 
skrädderiarbetarefacket. 

Skomakeriarbetarne ha till de respektive mästarne framlagt en ny lönelista, och 
underhandlingar om dennas antagande ha inledts. Redogörelse för resultatet i nästa 
rapport. 

Metallindustrien. Tillgången på arbete var änder kvartalets förra del tämligen 
god, men försämrades märkbart längre fram, troligen beroende af befarad arbetsinstäl
lelse, många arbetare måste afskedas, och från alla verkstäderna rapporterades öfverflöd 
på arbetskraft. Så inträdde lockout den 10 jnni, då tvenne mekaniska verkstäder stäng
des. En mindre verkstad, som ej var med i verkstadsföreningen, fortsatte arbetet och 
erhöll en väsentlig ökning i arbetet. 

Genom lockouten vid de båda förstnämnda verkstäderna blefvo närmare 400 orga
niserade och bortåt 100 oorganiserade arbetare utan sysselsättning. De senare hade 
kunnat få fortsätta arbetet, men ställde sig solidariska med sina kamrater. Konflikten 
är ännu olöst. 

Textilindustrien. Skånska yllefabriken, som sysselsätter 346 arbetare och arbe-
terskor, har under kvartalet haft god tillgång på arbete och tillräcklig arbetskraft. Öf
vertidsarbete har ej förekommit, ej heller förkortning af arbetstiden. Lugna förhållan
den. Inga löneförändringar. 
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Arbetarne vid ett bryggeri hafva erhållit löneförhöjning, likaså skomakeriarbe-
tare (hand-). 

Fabriks- och handtverksföreningen i Kristianstad, som afser att arbeta för yr
kenas uppblomstring, omfattar 165 medlemmar från staden och närmaste omnejd. 

Vid kvartalets början räknade följande fackföreningar inom samhället nedanstående 
antal medlemmar: 

O. Th. H. 

Malmö. 
Arbetsmarknaden inom flera stora yrkesgrenar har under det gångna kvartalet 

april—juni i mer eller mindre grad påverkats af de stora arbetsinställelser, som i början 
och medio af kvartalet inträdde, nämligen Verkstadskonflikten samt i Malmö Bygg
mästareföreningens lockout. Den sistnämnda, som började den 17 april och som för
orsakades af att mureriarbetsmännen på en del byggnadsföretag gjorde strejk, fordrande 
45 öre per timme i stället för såsom fornt 34 öre samt kortare arbetstid, omfat
tade cirka 500 man, af hvilka en mycket stor del fortfarande gå arbetslösa. — Konflik
ten står fortfarande (i början af augnsti) på samma ståndpunkt, blott med den skillnad, 
att arbetarne lära vara villiga att underhandla om 10 timmars arbetsdag, sedan för mu
rarne denna arbetstid nu blifvit fastställd. 

En direkt följd af den nämnda arbetsinställelsen var inställelse af arbetet för 
murarne. Cirka 350 af dem blefvo genom grofarbetarelockouten arbetslösa; endast på 
ett tiotal mindre byggnadsföretag, där arbetsgifvarne ej tillhörde Byggmästareföreningen, 
fortsattes arbetet någon tid med cirka 100 murare, men sedan byggmästareföreningen, 
enligt hvad arbetarne uppgifva, stoppat all leverans af byggnadsmaterial, måste arbetet 
äfven där inställas. De flesta af murarne lära hafva rest till andra platser och där 
fått arbete. För öfrigt har mellan Murareförbundet och Byggmästareföreningen uppnåtts 
fullständig öfverenskommelse, såväl hvad arbetstid som lön beträffar, och upprättats ett 
aftal att gälla från och med den 1 april detta år till den 1 april 1909. — Aftalets inne
håll är i hufvudsak följande: 

Utdrag ur af-
talet för mu

rare i Malmö. 

Arbetstiden är bestämd till: 
10 timmar dagligen under sommarmånaderna. 
9'/» » > i mars och oktober. 
8 > » » februari och november. 
7 > » > januari och december. 

Timlönen är bestämd till: 
46 öre till 1 april 1906. 
48 » > » » 1907. 
49 » » . » 1908. 
50 . . . » 1909. 

21 
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(I Ystad har bestämts en timlön för murare af 47 öre.) 
Cirka 100 at. byggnadstimmermän blefvo utan arbete till följd af lockouten i april 

och större delen torde fortfarande Tara arbetslösa. 
Inom målarefacket pågår strejk sedan den 1 april af cirka 375 vuxna arbetare 

och 150 lärlingar. Anledningen till strejken Tar, att målarnes anhållan om 55 öres 
timlön (i stället för såsom fornt 45 öre) och 9 timmars arbetsdag äfvensom några ford
ringar rörande lärlingars lön och viss begränsning af antalet lärlingar i förhållande till 
gesällernas antal, afslogos. Strejken pågår, men arbetarnes villkor lära hafva godkänts 
af cirka ett 30-tal mindre mästare, och hos dem har arbetet upptagits, hvadan för när
varande endast cirka ett 20-tal gesäller torde vara arbetslösa. 

(I Ystad har timpenningen för målare höjts till 43 öre.) 
På stadens största mekaniska verkstad strejkade den 25 april 60 st. grofarbe-

tare, fordrande timlönen höjd till minimum 30 öre. Denna strejk öfvergick sedan i den 
af Verkstadsföreningens lockout framkallade arbetsinställelsen, som berör ett par verk
städer i Malmö. 

Inom buntmakarefacket har under kvartalet en mindre strejk förekommit af kor
tare varaktighet. 

Bland skoarbetarne hafva en del fått sina lönevillkor förbättrade samt arbetstiden 
förkortad. Samma är förhållandet med skoarbetarne i Lund. 

Inom skrädderifacket i Malmö hafva mästarne nu inrättat verkstadslokaler. I 
Lund och Ystad hafva nya tariffaftal för skrädderiarbetare träffats med delvis höjda 
aflöningar. 

Bryggeriarbetarne hafva med arbetsgifvarne träffat öfverenskommelse om ny 
lönereglering, gällande från den 1 juni detta år. Därur må följande anföras: 

§ 1. Arbetstiden för hvarje såväl manlig som kvinnlig arbetare utgör 10 tim
mar hvarje holgfri dag af året. 

Hvarje ordinarie såväl manlig som kvinnlig arbetare erhåller sammanlagd t 6 fri
dagar under året, jämte så stor fritid (om möjligt halfva dagen) som kan beredas dem 
på den 1 maj, utan afdrag på lönen, under de tider då arbetsgifvaren och arbetare om 
denna fritid bäst kunna komma öfverens. 

§ 2. Mom. 1. Hvarje manlig arbetare, som fyllt 20 år och är sysselsatt vid till
verkningsarbetet i brygghuset, mälteriet, jäst- och lagerkällare, af tappningsarbete och 
gårdsarbete, erhåller en kontant månadsaflöning af 85 kr. till den 1 juni 1906, 87 kr. 
50 öre till den 1 juni 1907, samt därefter 90 kr., så länge aftalet fortfar, jämte 3 liter 
öl dagligen. Hvarje förman erhåller minst 5 kr. mera per månad än of van angifna. 

Mom. 2. All öfvertid, antingen utbytestid eller ej, betalas med 25 proc. förhöj
ning för kvälls- eller nattarbete, motsvarande en timpenning af 43 öre till den 1 juni 
1906, 44 öre till den 1 juni 1907 samt därefter 45 öre så länge aftalet fortfar; för sön-
och helgdagsarbete samt natten efter sön- och helgdag 40 proc. förhöjning, motsvarande 
en timpenning af 47 öre till den 1 juni 1906, 49 öre till den 1 juni 1907 samt därefter 
50 öre. Mältare är skyldig att utföra sön- och helgdagsarbete på samma tid som hit
tills åtgått under söckendag. 

§ 3. Nyantagen arbetare aflönas med en timpenning af 29 öre per timme till den 
I juni 1906, 31 öre per timme till den 1 juni 1907, 32 öre per timme till den 1 juni 
1908 samt därefter 33 öre per timme så länge aftalet fortfar, jämte 3 liter öl om 
dagen. 

Efter 3 månaders anställning anses han som fast arbetare och åtnjuter då samma 
lönevillkor som sådan. Arbetare, som förut under minst 1 år arbetat vid annat bryg
geri inträder omedelbart i de fasta arbetarnes lönevillkor. 

§ 4. Kvinnliga arbetare, sysselsatta i aftappningsafdelningen, aflönas antingen efter 
ackord, där så öfverenskommas kan, eller med 11 kr. per vecka till den 1 juni 1906, 
I I kr. 50 öre per vecka till den 1 juni 1907 samt därefter 12 kr. per vecka, så länge 
detta aftal fortfar, jämte 1 liter öl om dagen. Vid ackord tillförsäkras dem dock mi-

Tariffaftal 
vid bryggeri

erna i Malmö. 
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nimilönen. Öfvertidsarbete betalas för söckendag med 23 öre per timme till den 1 juni 
1906, 24 öre per timme till den 1 jnni 1907 samt därefter 25 öre per timme, så länge 
detta aftal fortfar. Sön- och helgdagsarbete betalas med 28 öre per timme till den 
1 juni 1906, 29 öre per timme till den 1 juni 1907 samt därefter 30 öre per timme, 
så länge detta aftal fortfar. Nyantagen eller extra betalas med 1 kr. 75 öre per dag 
till den 1 jnni 1907, 1 kr. 83 öre per dag till den 1 jnni 1908 samt därefter 1 kr. 
90 öre per dag, så länge detta aftal fortfar, samt 1 liter öl per dag. 

Efter 3 månaders anställning äga de rätt att erhålla samma aflöning som de 
ordinarie. 

§ 7. Tid sjukdomsfall beredes fast arbetare, där af arbetsgifvarens läkare så på
fordras, afgiftsfri vård å till mantalsskrifhingsorten hörande sjnkhus. Fast gift arbetare 
erhåller vid sjukdomsfall 2/3 och ogift fast arbetare V» af gällande månadsaflöning, dock 
för endast en tid af sammanlagdt 6 veckor, hvarefter ny sjnkhjälp ej erhålles förrän 
efter 6 månader, samt fri läkarevård för sig, hustru och minderåriga barn (under 18 år) 
af arbetsgifvarens läkare. 

§ 8. Hvarje såväl manlig som kvinnlig arbetare olycksfallsförsäkras af arbetsgif-
varen på sätt lagen om ersättning vid olycksfall i arbetet bestämmer samt dessutom så, 
att ersättning gifves arbetaren med 1 kr. per dag från läkarebehandlingens 4:e dag. 
Träffas arbetare under arbetet af olycksfall medförande tillfällig sjukdom och anlitar 
arbetsgifvarens läkare senast 2 dagar efter det olycksfallet inträffat, erhåller han under 
sjukdomstiden full aflöning, för så vida olycksfallet godkännes af försäkringsbolaget, 
hvaremot arbetsgifvaren uppbär den ersättning, som från vederbörande försäkringsbolag 
kan i hvarje särskildt fall varda utbetald. 

Tid olycksfall, som medför invaliditet eller död, erhåller arbetaren eller hans 
rättsinnehafvare den godtgörelse, som försäkringsbolaget i hvarje särskildt fall finnes 
skyldigt utgifva. 

Arbetare, som träffas af olyckfall utom arbetet eller på väg till och från arbetet, 
erhåller sjnkhjälp enligt § 7. Räcker sjukdomen längre än den tid han äger rätfefter 
§ 7 uppbära sjnkhjälp, får han därefter uppbära den ersättning, som från försäkrings
bolaget kan erhållas i hvarje särskildt fall. 

§ 9. Arbetare, som visar försumlighet eller onykterhet i sitt arbete, erhåller först 
tvenne varningar. Upprepas förseelsen för tredje gången, följer omedelbart afsked. 

All varning tilldelas i närvaro af tvenne af bryggeriets öfriga arbetare och bort
faller följden af dessa varningar för den, som under ett års tid efter desamma uppfört 
sig oklanderligt. 

§ 10. Tid all af flyttning förbehålles 14 dagars uppsägning å ömse sidor. 
§ 11. Meningsskiljaktigheter vid tolkningen af detta löneaftal anmälas för respek

tive föreningars styrelser, som då gemensamt hafva att undersöka saken och om möjligt 
åstadkomma rättelse; i annat fall afgöras dessa genom skiljenämnd af 5 personer enligt 
lagen af den 28 oktober 1887. 

§ 12. Denna lönereglering träder i kraft den 1 juni 1905 och gäller till den 1 
juni 1909 samt betraktas som fortfarande gällande 1 år i sänder, för så vida den icke 
af någondera parten skriftligen uppsäges minst 6 månader före utlöpningsdagen. 

§ 13. Skulle arbetsgifvaren, genom att strejk, boykottning eller annat (eldsvåda, 
åskslag m. m). ntan arbetsgifvarens eget förvållande förekommande hinder inträder, 
blifva tvingad inställa driften, är ej arbetsgifvaren ansvarig enligt detta aftal, sä länge 
hindret för driften varar. Då åter driften kan upptagas, träder detta aftal omedelbart 
i kraft. 

Likaledes hafva mellan arbetsgifvarne och uthSrarne vid de 5 större bryggerierna 
samt mellan arbetsgifvarne och eldarne vid samma bryggerier den 1 juni träffats löne-
och arbetsaftal. Or det förra må meddelas: 

Ölutkörare erhåller en kontant månadsaflöning af 45 kr. till den 1 juni 1906, 
47 kr. 50 öre till den 1 juni 1907 samt därefter 50 kr., så länge aftalet fortfar, jämte 
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V» öres provision för hvarje till återförsäljare, t i l l af bryggeriet fastställdt pris försåld 
'/a liter flaska öl med skyldighet att till privatpersoner försälja ölet till af de gemen
samma bryggerierna fastställda priser och att själf aflöna vid transporten medföljande 
biträden. 

Ölntkörare erhåller som drickesöl 9 st. V» liter flaskor öl dagligen samt dessutom 
1 flaska öl för hvarje emottaget 100-tal flaskor öl, samt erforderlig hjälp, enligt veder-
börandes anvisning, vid på- och aflastning. 

Ölutkörare garanteras en minimilön af 90 kr. i månaden, såvida ej fasta lönen 
jämte provisionen uppgår t i l l denna summa. 

Ölutkörare erhåller dessutom 6 fridagar tillsammans under året utom den fritid, 
som kan beredas den 1 maj, utan afdrag å den fasta lönen och provisionen, men är ut-
körare ansvarig för likviden och tomglaset. 

Ur aftalet med eldarne må anföras: 
Hvarje vid bryggerierna anställd eldare, som fyllt 20 år, erhåller en kontant må-

nadsaflöning af 92 kr. 50 öre till den 1 juni 1906, 95 kr. till den 1 juni 1907 samt 
därefter 97 kr. 50 öre, så länge aftalet fortfar, jämte 3 liter öl dagligen för en arbets
t id af 6 skift hvarje vecka ä 12 timmar (inklusive 2 timmars måltidsraster hvarje 
dag). 

För arbete å skift, som inträffar å sön- och helgdagar samt natten efter dessa, be
talas extra, beräknadt efter ordinarie lön, dock utan procent eller med 37 öre per timme 
till den 1 juni 1906, 38 öre ti l l den 1 juni 1907 samt därefter 39 öre, så länge aftalet 
fortfar. 

Öfvertid utom skiften betalas med 25 proc. förhöjning å söckendag (resp. 47, 48 
och 49 öre per timme) samt 40 proc. förhöjning å sön- och helgdagar (resp. 53, 54 och 
55 öre per timme). För sotning af kanalerna till pannorna på ordinarie tid erhålla 
eldare en ersättning af 6 kr. för hvarje gång. 

Dessutom erhåller hvarje eldare 6 fridagar om året, utom den tid (om möjligt ','> 
dagen) på den 1 maj, som kan beredas dem utan afdrag på lönen. 

Då en eldare tjänstgör för maskinist under dennes sjukdom eller annan frånvaro 
från bryggeriet, äger han rät t utfå ersättning därför med 50 öre extra per dag. 

I de flesta andra stycken öfverensstämma dessa aftal med bryggeriarbetarnes. 
Mellan arbetsgifvare och arbetare inom vagnmakeriyrket har den 15 maj detta år 

träffats nyt t arbets- och löneaftal af följande lydelse: 
l:o) Som minimilöner för vagnmakeriarbetare betalas följande löner: 

a) Till den som arbetat i yrket minst 4 år : 
33 öre per timme från och med den 15 maj 1905 till och med den 1 maj 190G. 
3 5 » » > » » 1 > 1906 > » » i 1 > 1907 . 

3 6 » » i » » 1 » 1907 > • » . 1 > 1908 . 

37 » > » • 1 > 1908 > > » » 1 » 1909 . 

b) Till deu som arbetat i yrket minst 5 år : 
36 öre per timme från och med den 15 maj 1905 till och med den 1 maj 1906. 
3 8 » » » » > 1 » 1906 > > » » 1 » 1907 . 

39 > » > » 1 > 1907 » > > v 1 > 1908 . 

40 » > » » » 1 > 1908 > » > » 1 » 1909. 
Undantag göres för bevisligen mindre arbetsför arbetare. 
2:o) För lärlingar fastställas följande löner: 
l:a årets lärling 5 kr. per vecka. 
2:a årets lärling 8 kr. per vecka. 
3:e årets lärling 21 öre per timme till den 1 maj 1907, därefter 22 öre. 
4:e årets lärling 26 öre per timme till den 1 maj 1907, därefter 27 öre. 
Afdrag får ej göras för sön- och helgdagar för l:a och 2:a årets lärlingar. 
3:o) Ordinarie arbetstiden är 10 timmar per dag utom lördagar, då den är 9 

timmar. 

Aftal för el
dare vid bryg

gerier. 

Aftal för 
vagnmakare i 

Malmö. 
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All annan arbetstid beräknas som öfvertid och betalas med 25 proc. tillägg till 
ordinarie timlönen de 2 första timmarna efter ordinarie arbetstidens slnt samt 50 proc. 
tillägg för natt-, sön- och helgdagsarbete. 

4:o) Aflöningen sker hvarje helgfri fredagsafton omedelbart efter arbetstidens slut. 
Infaller helgdag på fredag, utbetalas aflöningen på närmast föregående helgfria dag. 

5:o) Det s. k. kost- och logisystemet afskaffas helt på alla arbetsplatser. 
6:o) Hvarje arbetare olyeksfallsförsäkras af arbetsgitVaren på sätt lagen om ersätt

ning vid olycksfall i arbetet bestämmer, samt dessutom så, att ersättning gifves arbe
taren vid skada i följd af olycksfall med 1 kr. per dag från läkarebehandlingens 
4:e dag. 

7:o) Detta löneaftal träder i kraft denna dag och gäller till och med den 1 maj 
1909 samt betraktas som fortfarande gällande ett år i sänder, för så vida det icke af 
någondera parten skriftligen nppsäges minst tre (3) månader före utlöpningsdagen. 

Slutligen hafva kolutkörarnes löneförmåner bestämts till 18 kr. per vecka samt 
30 hl. kol per år. 

Tunnbinderiarbetarne hafva hos en del arbetsgifvare utverkat högre aflöning 
Nya tariffaftal med förhöjda aflöningar hafva träffats för byggnadsträarbetare i Lim
hamn, Sknrnp och Ystad. J. L. 

Hälsingborg. 

Ställningen å arbetsmarknaden i Hälsingborg nnder andra kvartalet 1905 måste, 
till följd af den minskade byggnadsverksamheten och pågående konflikt inom den meka
niska verkstadsindustrien, betecknas som mindre tillfredsställande och betydligt sämre 
än samma tid 1904. Inom byggnadsbranschen, hvari sysselsattes ett betydligt mindre 
antal arbetare än motsvarande tid i fjor, har dock icke någon nämnvärd arbetslöshet 
förekommit för yrkeslärda arbetare, utan synes den öfverflödiga arbetskraften af denna 
art ha vunnit anställning på annat håll, och af det stora antal danskar och norrmän, 
som nnder förra sommaren här sysselsattes, finnes nu endast en eller annan kvar. De 
minskade arbetstillfällen, som nedgången i byggnadsverksamheten medfört, ha däremot 
kännbart drabbat grofarbetarne, hvaraf flera saknat sysselsättning längre eller kor
tare tid. 

Äfven inom handskmakarefacket och därmed i samband stående garfveri och 
skinnberedning har arbetstillgången varit ringa, hvarför driften endast delvis uppe
hållits. 

För öfriga industrier och yrkesgrupper, med undantag för dem, som äro i mer 
eller mindre mån beroende af byggnadsverksamheten, synes ställningen vara normal och 
utan några anmärkningsvärda förändringar i jämförelse med samma tid 1904. 

Lönerörelser och arbetskonflikter. 

Den ganska länge väntade konflikten inom den mekaniska verkstadsindustrien 
kom till utbrott här den 26 april, då Svenska järn- och metallarbetareförbundets med
lemmar nedlade arbetet på såväl Hälsingborgs mekaniska verkstad som skeppsvarfvet. 
Efter någon tids förlopp nedlades äfvenledes arbetet af modell- och vagnssnickarne vid 
mekaniska verkstaden, hvilket hade till följd, att gjutarne och en del kvarvarande grof-
arbetare blefvo utan sysselsättning. Genom arbetsgifvarnes lockont blefvo slutligen de 
vid skeppsvarfvet återstående arbetarne, såväl snickare och timmermän som grofarbetare 
indragna i konflikten, hvarefter densamma torde i sin helhet omfatta ett 600-tal arbe
tare här på platsen. 
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Inom sadelmakare- och tapetserarefacken härstädes åvägabragtes, genom fredlig 
underhandling parterna emellan, ett nytt löneaftal under april manad; men då aftalet 
skulle underskrifyas, uppstod tvist om någon bestämmelse, hvarför arbetsgifvarne ne
kade sin underskrift. Följden häraf blef den, att arbetarne genast nedlade arbetet, un
der påstående att arbetsgifvarne gjort sig skyldiga till löftesbrott, hvilket emellertid 
dessa på det bestämdaste förneka. Vid förnyad underhandling uppnåddes dock full 
enighet, och blef aftalet efter en dags strejk vederbörligen underskrifvet. Enligt detta 
höjdes lönen för tapetserare från 40 till 45 öre per timme och för sadelmakare från 33 
till 38 öre. Arbetstiden, som förut utgjort 60 timmar per vecka, minskades till 58. 

Mellan Hälsingborgs drätselkammare och stadens grofarbetare träffades under 
maj månad öfverenskommelse om fullständigt arbetsaftal för stadens samtliga arbetare, 
gällande för tre år med tre månaders uppsägning. Timlönen höjdes härigenom från 27 
till 30 öre, hvarjämte beviljades fri läkarevård vid olycksfall i arbetet. Aftalet under-
skrefs å stadens drätselkammares vägnar af tjänstgörande ordföranden samt af respek
tive ordförande för Sv. grofarbetareförbundet och fackföreningen på platsen. 

Vid Hälsingborgs ångtegelbruk uppnåddes, efter en längre tids förhandlingar, 
öfverenskommelse om ett nytt löneaftal att gälla från den 1 maj, hvarigenom lönen höj
des från 27'/a till 30 öre och för öfvertidsarbete från 35 till 40 öre per timme. Bär
jämte vidtogos några förändringar i ackordsprislistan, hufvudsakligen gående ut, på att 
sådana ackordspriser, som slutade å halfva öre, ökades till hela tal, hvilket dock icke 
medförde någon nämnvärd förhöjning. A bruket sysselsattes under säsongen omkring ett 
50-tal arbetare. 

Den 19 maj förekom en konflikt vid Hälsingborgs kopparverk, då ett 20-tal järn
arbetare nedlade arbetet af den anledning, att en deras kamrat icke kunde förmås att 
tillhöra fackföreningen. Redan samma dags eftermiddag förklarade sig de strejkande 
villiga återgå i arbete, sedan den utom fackföreningen stående arbetaren förklarat sig 
benägen ingå i densamma. 

Under april afslutades en lönerörelse vid skofabriken, i Ramlösa med resultat, att 
det gamla aftalet förnyades med några tillägg till arbetarnes förmån. 

Skrädderiarbetarestrejk utbröt den 15 april i samtliga skrädderiaffärer i Råå, 
Påarp, Flenninge, Mörarp och Bjuf m. fl. platser, i anledning af meningsskiljaktigheter 
i lönefrågan. Vederbörande arbetsgifvare hafva en längre tid varit sammanslutna i en 
förening i motsats till arbetarne, hvilka saknat organisation. Genom en underhandlings
kommitté, bestående af tre ledamöter från hvardera parten, och efter ömsesidigt till
mötesgående blef öfverenskommelse träffad den 27 i samma månad, hvarefter arbetet 
omedelbart återupptogs. Konflikten berörde cirka 20 arbetare. 

Den 8 april utbröt strejk vid Klippans pappersbruk, sedan arbetarne förgäfves 
väntat svar på en, två månader fornt framställd begäran om löneförhöjning. Konflikten 
löstes de sista dagarna i april genom förhandlingar mellan ordföranden i bolagets sty
relse och en representant för Svenska grof- och fabriksarbetareförbnndet, hvartill arbe
tarne äro anslutna. Genom detta nya aftal höjdes lönen för manliga arbetare från 
kr. 2o5 ä kr. 2io till minst kr. 2a5, för kvinnliga frän kr. I17 till kr. lus, allt per dag. 
Det hyresbidrag af 50 kr. per år, som de manliga arbetarne förut åtnjutit, förblef oför-
ändradt. Den kvinnliga personalen, som icke förut haft något hyresbidrag, tillerkändes 
sådant med 1 kr. per månad. Aftalet gäller för 2 år. 

Bryggeriarbetarne i Landskrona hafva erhållit löneförhöjning; likaså har där
städes timpenningen för murare höjts till 45 öre, timpenningen för målare till 43 öre 
i år, 44 öre år 1906 och 45 öre år 1907 och timpenningen för byggnadsträarbetare till 
44 öre samt för fabriksträarbetare till 37 a 38 öre. 

Vid ett tegelbruk i Ängelholm, hvarest sysselsattes ett 60-tal arbetare, har under 
maj förekommit ea arbetskonflikt. Arbetarne, som icke voro organiserade, nedlade ar
betet för att uppnå en förhöjning i ackordspriserna, efter hvilken princip det mesta ar
betet utföres. Efter några dagars strejk återupptogs arbetet, sedan styrelsen hade bevil-
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jat lerlastarne 5 öres tillökning per 1,000 tegel, såsom ersättning för verktyg, och arbe-
tarne vid pressarne fatt 1 öres förhöjning per man och 1,000 tegel. Timlönen och alla 
öfriga priser förblefvo oförändrade. I den långvariga konflikt, som pågått sedan den 4 
maj IdOi vid ett tegelbrak i Glamslöf, träffades uppgörelse den 38 sisöidne maj, hvari-
genom arbetet återupptogs på de gamla villkoren. C. J. 

Halmstad. 
Stenindustrien. Vid cementtillverkningen har tillgången å arbete varit god. 

Arbetstiden har varit 10 timmar. 
Inom stenhuggeribranschen har ställningen i det hela varit ungefår lika med 

föregående kvartal. Fraktan för att tull å gatsten skall införas i Tyskland har dock 
verkat oroande. Exporten har fördenskull forcerats. I allmänhet kan sägas, att en ner
vös stämning legat och ligger öfver marknaden, detta till följd af ofvan omnämnda an
ledning. 

Metallindustrien. Plåttlagerifacket. Arbetstiden 10 timmar, lördagar 8 timmar. 
Under kvartalet har jämförelsevis god tillgång å arbete förekommit. Det har dock va
rit godt om arbetskraft. Ny lönelista har börjat tillämpas. Se nedan. 

Inom smidesyrlcet har arbetstiden som förut varit 10 timmar. I allmänhet god 
tillgång på arbete. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Från de båda gjuterierna föreligga 
olika uppgifter. Tid det ena har tillgången å arbete varit under medelmåttan och 
sämre än under första kvartalet. Ej fullt så många arbetssökande som under föregå
ende kvartal hafva där anmält sig. Arbetstiden har varit 10 timmar. Något litet 
öfvertidsarbete har förekommit. 

Tid det andra gjuteriet har arbetstillgången varit god, bättre än under första 
kvartalet. Många arbetssökande ha infunnit sig. Arbetstiden också här 10 timmar 
Något öfvertidsarbete har ej förekommit. 

Utearbetarne och handtlangarne ha under kvartalet erhållit förhöjning i sin lön, 
hvarom mera nedan. 

Tid Halmstads gjuteri och mekaniska verkstad, som anslutit sig till Terkstads-
föreningen, inträdde lockout den 10 juni. Därvid utestängdes 68 arbetare, tillhörande 
fackföreningar. 29 st. oorganiserade uteblefvo, hvaraf 8 voro minderåriga. 

Inom skeppsbyggeriet har ställningen äfven under detta kvartal varit dålig. Inga 
beställningar ha inkommit. De fartyg, som byggas, tillhöra skeppsbyggmästaren, hvil-
ken, sedan de blifvit färdiga, försäljer desamma. Arbetstiden har varit 10 timmar. 

Byggnadsverksamheten. Inom byggnadsyrket är fortfarande synnerligen lifligt 
Någon brist på arbetskraft har dock ej förekommit. Arbetstiden 10 timmar. Såsom 
synes här nedan, har ny lönelista under kvartalet börjat tillämpas för grofarbetarne. 

Inom målareyrket har god tillgång på arbete förefunnits. Som vanligt åtskilligt 
bättre än under första kvartalet. God tillgång på arbetskraft. Arbetstiden har varit 
10 timmar. Ny prislista har under kvartalet blifvit godkänd. Se nedan. 

Trävaruindustrien. Inom sniekerifdbriksverksamheten har man i allmänhet 
haft god tillgång å arbete. Arbetarne vid en fabrik hafva fått nytt aftal med höjda 
aflöningar. (39 öre per t. för timmerman och 37 öre per t. för maskinarbetare). Till
räcklig arbetskraft har dock förefunnits. Arbetstiden har varit 10 timmar. 

Inom möbelsnickeriet har tillgången å arbete i allmänhet varit mindre tillfreds
ställande om ock något bättre än under föregående kvartal. Åtskilliga utaf möbelsnic-
karne ha för sommaren öfvergått till byggnadssnickeriet, där bättre betalning gifves 
Arbetstiden har utgjort 10 timmar. 
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Textilindustrien. Mycket god tillgång å arbete. Bättre än nnder första kvar
talet i år och motsvarande tid 1904. Öfverflöd på arbetskraft har ej förekommit. Ar
betstiden nnder kvartalet har mestadels utgjort 11 timmar. I den nyanlagda s. k. 
•Nordiska maskinfiltfabriken» har tillverkningen nnder kvartalet tagit sin början. 

Beklädnadsindustrien. Inom skrädderiyrket har man haft mycket arbete. Till
räcklig arbetskraft har man emellanåt haft svårt att skaffa. Det mesta arbetet har som 
vanligt utförts på ackord. 

Inom skotillverkningen har man också haft mycket god tillgång på arbete. Man 
har dock haft svårt att erhålla dugliga arbetare i tillräckligt stort antal. Äfven inom 
detta yrke ntföres det mesta arbetet på ackord. Ny prislista för handarbetare har blif-
vit genomförd. 

Pappersindustrien. Inom bokbinderifacket har tillgången på arbete varit god 
om än ej i samma grad som under första kvartalet. Flera arbetssökande, än som kunnat 
mottagas, ha anmält sig. Arbetstiden 10 timmar. 

Den grafiska industrien. Inom boktryckeriyrket har ställningen varit ungefär 
densamma, som under första kvartalet, kanske med någon liten minskning i arbetstill-
gången. En och annan arbetssökande har begärt anställning. Arbetstiden har varit 8 
ä 9 timmar. Öfvertidsarbete har då och då, fastän i ringa omfattning, förekommit. 

Lönerörelser. 

JPlåtslagarne, som haft omkring 40 öre i timmen, ha genom under kvartalet god
känd lönelista tillförsäkrats en aflöning af 41, 43 och 45 öre, beroende på dugligheten. 
Däremot har sänkning skett för arbetet på landet. Förut utgick ersättningen härför 
med cirka 13 öre högre belopp per timme än för arbete i staden. Genom nya lönelistan 
har beloppet reducerats till 7 öre. 

Utearbetare och handtlangare vid Halmstads gjuteri ha fått förhöjning i timlö
nen med 2 ä 3 öre eller från 24 a 26 öre till 26 ä 28 öre. 

Den i förra berättelsen omnämnda höjningen för grofarbetarne inom murare
yrket har under detta kvartal vnnnit stadfästelse. Lönen, som utgjort 29 öre per 
timme, skall under 1 år från 1 april utgå med 32 öre och under därpå följande år 
med 33 öre. 

Äfven inom måleriyrket har ny prislista uppgjorts och i slutet af april antagits. 
Den har följande lydelse: 

§ 1. Måleriarbetareförbundets afdelning förbehåller sig i första rummet arbete 
för sina på platsen mantalsskrifna, organiserade, nyktra och pålitliga arbetare. 

§ 2. Minimilönen utgår med 45 öre1 från nedanstående dag till och med den 31 
mars 1907. Första årets gesäller erhåller 42 öres timlön under samma tid. 

§ 3. Ordinarie arbetstiden räknas från kl. 6 om morgonen till kl. 6 om kvällen 
med '/• timmes frukost och l1/» timmes middagsrast nnder tiden april—september; för 
att erhålla full aflöning fordras, att hvarje arbetare är framme på sina respektive arbets
platser vid utsatt klockslag. 

§ 4. Öfvertidsarbete från kl. 6 e. m. till kl. 9 e. m. betalas med 25 proc. för
höjning af gällande timpenning. 

§ 5. Arbete, som ntföres mellan kl. 9 e. m. och kl. 6 om morgonen äfvensom 
sådant, som ntföres å sön- och helgdagar, betalas med 50 proc. förhöjning af gällande 
timpenning. 

§ 6. Landtarbete å de platser, där ej fri kost och logi erhållas, betalas med 5 
öres förhöjning af gällande timpenning. Landtarbete å de platser, där kost och logi 

Lönetariff 
för måleri
arbetare. 

1 Förut 40 öre. 
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uppgå, till 10 kr. och däröfver per vecka, betalas med 10 öres förhöjning af gällande 
timlön.1 

§ 7. Aflöningstiden bestämmes till fredagskvällen, dock innestår fredagens arbets
förtjänst till påföljande vecka. 

§ 8. Lärlingarnes antal på hvarje verkstad bestämmes till 1 på hvart 3:dje tal ar
betande gesäll, dock få högst 4 lärlingar finnas på hvarje verkstad. De nuvarande lär
lingarne skola innehafva sina platser, så länge deras lärotid varar. Lärlingarne skola 
hafva anställning året om. 

§ 9. Hvarje måleriarbetare olycksfallsförsäkras i enlighet med Sv. målaremästare-
föreningens olycksfallsförsäkringskassas stadgar. 

§ 10. Anskaffande och förtärande af öl och spirituösa drycker å arbetsplatserna 
under arbetstiden, så att skada och hinder för arbetets utförande däraf uppstår, är ej 
tillåtet. 

§ 11. Den måleriarbetare, som är anställd hos mästare, får ej under denna sin 
konditionstid åtaga sig eget arbete i yrket, så att det utgör konkurrens med eller för 
målaremästareförenings medlemmar.2 

Denna prislista gäller till och med den 31 mars 1907, och därest ej uppsägning 
skett å någondera sidan 4 månader före sagda tidpunkt, skall samma prislista fort
farande äga giltighet till den 31 nästpåföljande mars. 

Inom snickerifabriksverksamheten höjdes timpenningen den 1 april i år (enligt 
öfverenskommelsen af den 17 april 1904) med 2 öre. 

Möbelsnickarne ha under kvartalet framlagt begäran om löneförhöjning, men 
öfverenskommelse är ännu ej träffad. 

Skorstensfejarnes lön har under kvartalet höjts från 19 till 20 kronor i veckan. 
Redan under föregående kvartal hafva nya löne- och arbetsaftal, gällande för en 

tid af 2 år träffats inom bageriyrket för såväl spisbröds- som finbagerier. Aftalen äro 
i sin helhet återgifna i >Bageriarbetaren», n:r 4 för 1905. 

En ny fackförening har bildats i Halmstad, nämligen sektion n:o 6 under grof-
arbetareförbundets afdelning på platsen. Den nya sektionen består af samtliga här
varande kloakledningsarbetare, till antalet 40. 

Yästkustbanans banvakter m. fl. ha bildat en afdelning af Svenska järnvägs
mannaförbundet med säte i Laholm. Mellan 30 och 40 personer antecknade sig genast 
för inträde. K. V. P. 

Göteborg. 

Stenindustrien. Inom murbruksfabriks- och cementgjuteriindustrien var arbets-
tillgången under hela kvartalet god och bättre än föregående kvartal; ej heller rådde 
någon brist på arbetskraft. 

Murbruksfabriksarbetarne erhöllo löneförhöjning från 28 till 30 öre pr timme och 
arbetskuskarne likaledes en förhöjning från 2.70 till 3 kronor pr dag. 

Inom lerkärlsfabriksindustrien har arbetstillgången varit god och ungefär lika 
med motsvarande kvartal föregående år. 

Gipsarbetarne underhandlade under juni månad om ett nytt aftal. 

1 Är en ny bestämmelse. 
2 Paragraferna 8—11 äro nytillkomna. 
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I slutet af april inlämnade inbärare Tid Snrte glasbruk, pojkar mellan 14—18 år, 
en framställning till förvaltaren om förhöjning af lönen från 9 till 10 kronor pr vecka 
samt afskaffande af afdragen för den tid de utan eget förvållande bli arbetslösa. — Då 
denna framställning ej bifölls, utbröt strejk och fortfor densamma till den 10 maj, då 
arbetet återupptogs på de gamla villkoren. 

I gråstensarbetarefacket sysselsattes under kvartalet 265 arbetare, hvilka alla äro 
organiserade. 

Arbetslöshet förekom ej under april och maj, men däremot under juni månad, då 
högsta antalet arbetslösa uppgick till 20. 

Metallindustrien. Inom mek. bleckslageriindustrien saknas såväl dugliga verk
mästare som yrkesskickliga arbetare. Så lär förhållandet ha varit under flera år, och 
nppgifves orsaken härtill vara brist på yrkesskolor. Eljes har arbetskraft ej saknats. 

Inom bleck- och plåtslagarefacket träffades uppgörelse den 4 maj. Arbetarne an-
togo det af arbetsgifvarne gjorda anbudet i timlönsfrågan. Detta innebar en förhöjning 
af 27» öre i timmen, eller från 40 till 427i och från 45 till 477» 8re. 

Timpenningen för första årets >utlärling> höjdes från 30 till 35 öre. 
Vidare har angående lärlingar bestämts, att lärling, som arbetat i yrket minst 3 

år, får göra lärlingsprof. Blir detta godkändt, är lärling berättigad till 35 öre pr timme. 
Som lärlingsprof antages taktäckning eller annat i allmänhet förekommande arbete. 

Arbetarne afstodo från sin fordran på 5 öres förhöjning af timlönen vid skrapnings-
och strykningsarbete. 

Den gamla ackordsprislistan bibehålies oförändrad. Vidare är i det nya aftalet 
infördt en bestämmelse, att arbetsgifvare äger rätt att i arbete antaga äfven oorganise
rade arbetare. Föreningsrätten lämnas å ömse sidor oförkränkt. 

Löneförhöjning inom nämnda yrke har äfven ägt rum i Alingsås. 
Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. I afseende på den mekaniska verk

stadsindustrien komma upplysningar att lämnas, då förhållandena å arbetsmarknaden 
blifvit lugnare. 

Vid en kassaskåpsfabrik utbröt bland måleriarbetare strejk den 29 maj, till följd 
af att arbetsgifvaren ej ansåg sig behöfva följa den för facket i öfrigt gällande pris
listan. 

Bland modellsnickarne har arbetstiden under året varit 57 ä 60 timmar i 
veckan, och har veckoförtjänsten hela tiden varit mellan 18 och 21 kronor för vuxna 
arbetare och 6—10 kronor för minderåriga. 

Arbetslöshet har ej förekommit under årets 4 första månader. Under maj utbröt 
strejk, sedan fackföreningen förnyat sin begäran om ett fast arbetsaftal och högre arbets
lön, hvilket af arbetsgifvarne afslogs. I den af Sveriges verkstadsförening senare pro
klamerade lockouten indrogos därefter flertalet arbetare. 

Bland gjuteriarbetarne började lockout den 8 juni och föregicks af en partiell 
strejk. 

Järnarbetarestriden omfattade vid sitt utbrott tolf arbetsställen med tillsammans 
728 arbetare. 

Vid statens reparationsverkstad var minimilönen för handtlangare kr. 1140 pr 
vecka. 

Byggnadsverksamheten. Inom byggnadsarbetarefacket synes vara godt om 
arbete. 

I Uddevalla hafva byggnadsträarbetarne fått ett nytt tariffaftal med 38 öres 
timlön. 

Trävaruindustrien. Inom träförädlingsindustrien var arbetstillgången för plats
affärer medelgod, men dålig för export. Under vintermånaderna är det godt om arbets
kraft, men under vår och sommar ej mer än behofvet påkallar. 
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En affär inom denna industrigren har under kvartalet skiftat ägare. Det förut
varande aftalet underskrefs af den nye ägaren. 

En lönereglering förekom vid ett arbetsställe, hvarest arbetstiden ökades med 1 
timme eller från 56'/« till 57'/» timmar pr vecka, och ökades veckoförtjänsten från 1380 
till 14-04, och utgjorde densamma under kvartalet för vuxna arbetare frän 1404, 1462, 
15-52, 1872 till 20 ä 21 kronor samt för minderåriga från 805 till 8-62. 

I facket sysselsattes vid ofvannämnda ställe 147 arbetare, däraf 12 under 18 år. 
Af arbetarne äro 74 organiserade. 
Öfvertidsarbete förekom i mindre utsträckning. 
Lönerörelse pågår, och fordra arbetarne ett ordentligt arbetsaftal samt ökning af 

timlönen. 
Hyfleri- och brädgårdsarbetare (vid ett arbetsställe). Under kvartalet minskades 

arbetstiden från 60 till 52 timmar pr vecka, och som följd häraf sjönk veckoförtjänsten från 
förutvarande 13'50 å 24 kronor för vuxna arbetare och 6 å 750 för minderåriga till 
resp. 11"25—20 och 5—9 kronor; detta beroende på dåliga konjunkturer inom facket. 

På platsen sysselsattes under kvartalet 400—450 arbetare, däraf 100—125 minder
åriga (under 18 år); cirka 200 voro organiserade. Arbetsstyrkan minskades sålunda med 
ett hundratal under kvartalet, och uppgick högsta antalet arbetslösa under april och 
maj till resp. 80 och 60 st.; under juni synas alla haft sysselsättning. 

Öfvertidsarbete eller lönerörelse förekom ej under kvartalet. 
Exporten af pitprops är fortfarande dålig. Den står så godt som stilla på grund 

af de låga prisen i utlandet. 
Öfverflöd på arbetskraft har förekommit, och användes för närvarande endast hälften 

af den ordinarie arbetsstyrkan vid en härvarande ångsåg, och har dessutom arbetstiden 
afkortats med l1/» timme per dag. 

Vid samma arbetsplats utbröt i slutet af maj en konflikt till följd af att arbets-
gifvaren företog en del lönenedsättningar. Arbetet återupptogs likväl efter ett par 
dagar ,sedan arbetsgifvaren medgifvit, att förutvarande arbetspriser fortfarande skulle få 
gälla. 

Vid Gröteborgs lådfabrik har ett fast löneaftal med bestämda ackordspriser kommit 
till stånd. 

Vid Icoritillverkningen sysselsattes 97 arbetare, hvaraf 49 män och 48 kvinnor, 
af dessa äro 15 minderåriga (under 18 år); bland dessa arbetare äro 42 män och 30 
kvinnor organiserade. 

Den genomsnittliga veckoförtjänsten utgjorde för män 17 kr. och för kvinnor 7 
kr.; sålunda en minskning af 1 krona för män och 050 för kvinnor mot föregående 
kvartal. 

Under kvartalet förekom ej någon arbetslöshet; däremot förekom öfvertidsarbete för 
35 arbetare under 6 veckors tid. 

Läderindustrien. Inom reseeffektarbetarefacket var arbetstiden (före den 18/e 04) 
från 59—621/» timmar pr vecka, men ordnades efter denna tid till 60 timmar för samt
liga fabriker i Göteborg. 

Nyantagen manlig arbetare, som fyllt 18 år, erhåller 25 öre pr timme och efter 
fullgjord värnplikt och 3 års vana 35 öre. Kvinnlig arbetare, som fyllt 17 år och har 
1 års vana i arbetet, erhåller 16 öre pr timme och efter 3 års arbete inom facket 20 
öre. Manlig arbetare under 18 år erhåller 4—8 kr. pr vecka och kvinnlig arbetare nnder 
17 år erhåller 4—7 kr. pr vecka. 

Före den 18/e 04 voro förtjänsterna mera obestämda, i några fall lika med ofvan-
stående, men i de flesta fall understigande dessa; efter angifna tid ha förtjänsterna varit 
lika å samtliga fabriker. 

Uppgifna priser gälla för veckoaflönade arbetare, men då det mesta af allt arbete 
betalas per styck, finnas detaljerade prislistor för såväl manligt som kvinnligt arbete, och 
ställer sig förtjänsten pr vecka i genomsnitt för dessa arbetare sålunda: 



314 ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 

I facket sysselsättas, vid alla arbetsställen i Göteborg med omnejd, 177 arbetare. 
Af dessa arbetare voro 76 vuxna män och 53 kvinnor samt 48 st. af båda könen under 
18 är. 

Arbetslöshet förekom endast vid ett arbetsställe för 10 arbetare under årets 4 
första månader; under maj och juni voro alla sysselsatta. 

Läderarbetare rid Lundby läderfabrik inlämnade den 6 maj ett nytt förslag till 
prislista. 

Lönerörelsen har under månaden afvecklats. 
Minimilön för yrkeslärd arbetare har fastställts till 387» öre och för icke yrkes

lärd till 32 öre. För vissa arbetare går förhöjningen upp till 3—4 kr. pr vecka. 
Arbetare, som ej tillhöra dessa båda grupper, alltså barn, kvinnor och gubbar, ha 

samtliga fått en förhöjning af 10 procent. 
Vid en läderfabrik utbröt strejk den 10 juni; efter 10 dagar återupptogs arbetet. 

Minimilönen för grofarbetare höjdes från 27'/s öre till 30 öre pr timme, och för egent
liga yrkesarbetare hafva mindre löneregleringar blifvit vidtagna. 

Textilindustrien. Inom linnespinneri- och väfveribranschen var arbetstill-
gången god, bättre än föregående kvartal. På arbetskraft har det visat sig vara 
brist. 

Beklädnadsindustrien. Inom skrädderiyrket har arbetstillgången varit god, bättre 
än föregående kvartal och ungefärligen lika med samma kvartal föregående år; ganska 
stor brist på yrkesskickliga arbetare. 

Vid en skofabrik uppsades det gamla aftalet den 4 januari 1905. Underhandling 
om nytt aftals införande började samma månad. I det nya aftalet, hvilket är gällande 
till den 15 februari 1907 med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid, insattes i hufvud-
sak de gamla villkoren. 

Som en följd af konflikten i Vänersborg och däraf följande bojkott mot dessa 
fabrikers alster förklarades vid kvartalets slut lockout mot samtliga skomakeriarbetare 
vid en större fabrik. 

Vid en annan skofabrik, hvars arbetare uppsagt arbetsaftalet af 1898, inlämnades 
i februari ett förslag till nytt arbetsaftal. Vid den fortsatta underhandlingen godkändes 
de gamla ackordspriserna. Arbetarne erhöllo en del förhöjningar å 1 ä 2 kr. pr vecka 
för veckoarbetarne samt arbetstidens förkortning från 561,9 timmar pr vecka till 54 eller 
9 timmar pr dag. 

De allmänna bestämmelserna vid denna skofabrik ha fastställts sålunda: 
§ 1. Från och med den 1 mars införes 54 timmars arbetstid i veckan, så för

delade : 
alla dagar, utom lördagar, från kl. 7—9 f. m.; 9,30—1 e. m.; 2—6 e. m.; 
lördagar: från 7—9 f. m.; 9,30—2 e. m. 
All respittid bortfaller från ofvanstående dag. 1 maj afslutas arbetet kl. 12 midd. 

Högtidsaftnar, såsom jul, påsk, pingst och midsommar, förekommer intet arbete. 
§ 2. Ackordsprislistan är med nuvarande arbetsmetoder gällande. Vid insätt

ning af nya maskiner och vid ändrade arbetsmetoder bestämmes priset af arbetsgifvaren 
och den person, som skall utföra arbetet. 

Dessa beslut skola tillföras prislistan och gälla lika med denna. 
§ 3. Ömsesidig uppsägningstid är 8 dagar. 
§ 4. Öfvertidsarbete betalas med 25 % förhöjning, då sådant ntföres efter den ordi

narie arbetstidens slut. 
Sön- och helgdagsarbete betalas med 50 f, utöfver de ordinarie lönerna. 

Tariffaftal 
för skofabriks

arbetare i 
Göteborg. 
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§ 5. Arbetarne välja en kommitté, bestående af två manliga och en kvinnlig arbe
tare, hvilken har tillträde till arbetsgifvaren och hvars uppgift är att i samråd med ho
nom afhjälpa inom fabriken uppstående misshälligheter. 

§ 6. Ofvanstående bestämmelser jämte ackordsprislistan gälla från 1 mars 1905 
till den 1 mars 1906 med 2 månaders ömsesidig nppsägningstid. Blir icke prislistan af 
någondera parten under här ofvan stipulerad tid uppsagd, gäller den fortfarande ett år i 
sänder. 

Tid Göteborgs skonåtlingsmanufåktur hade arbetarne inlämnat ett förslag till 
arbetsaftal från 1 februari. Sedan arbetarne frångått sina fordringar såväl på minimilön 
som på höjningar af gällande priser, har nytt aftal kommit till stånd. 

De allmänna bestämmelser, som antagits, äro af följande lydelse: 
§ 1. Priser på arbete, som ej äro i denna prislista upptagna, men som genom 

ändrade arbetsmetoder kunna förekomma, bestämmas af arbetsgifvaren eller den han i 
sitt ställe förordnar och tre af fabrikens arbetare utsedde personer, och blifva dessas 
enhälliga beslut lika gällande som prislistan för öfrigt. 

§ 2. Arbetstiden börjar kl. 7 f. m. och slutar kl. 7 e. m. med 1/2 timmes frukost-
och l1/» timmes middagsrast. 

Lördagen slutar arbetet kl. 2 e. m. Jul-, påsk- och midsommarafton förekommer 
intet arbete. Den 1 maj afslutas arbetet kl. 1 e. m. 

För dessa fridagar, tiden efter kl. 1 e. m. den 1 maj samt alla >lätthelgdagar», 
betalas ingen aflöning. 

§ 3. Aflöningen äger rum på lördag. Skulle högtidsdag infalla på lördag, utbeta
las aflöningen på fredag efter arbetstidens slut. 

§ i. För öfvertidsarbete betalas 25 proc. förhöjning; sön- och helgdagsarbete be
talas med 50 proc. ntöfver de ordinarie lönerna. 

§ 5. Allt procentafdrag å både klistring och nåtling borttages. 
§ 6. Ingen arbetare må utan giltig anledning afskedas. 
§ 7. Ömsesidig uppsägningstid är 14 dagar. 
§ 8. Arbetarne äga oinskränkt rätt att tillhöra sin organisation, Sv. Skoarbetare

förbundet. 
§ 9. Ofvanstående bestämmelser jämte ackordsprislistan gälla från den 20 mars 

1905 till den 1 januari 1907 med 6 veckors ömsesidig uppsägningstid. Blir icke pris
listan af någondera parten före här ofvan stipulerad tid uppsagd, gäller den fortfarande 
ett år i sänder. 

JTandskomakarnes lönerörelse är äfvenledes afslutad. 
Genomgående har en höjning i arbetspriserna vidtagits, men arbetarne frångingo 

en del af de framställda krafven. 
Huru stor den ökning i arbetslönen är som parterna enats om, kan ej med be

stämdhet sägas, då ännu ingen prislista föreligger. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. Inom bryggeriindustrien äro för
hållandena i det närmaste oförändrade. De organiserades antal har (under kvartalet) 
ökats med 10. Veckoförtjänsten utgjorde (under kvartalet) för kvinnliga ordinarie arbe
tare 1080, för extra 960 kr. samt för minderåriga från 10—12 kr. 

I facket sysselsattes cirka 600 manliga och 200 kvinnliga arbetare. Under kvarta
let rådde ingen arbetsbrist, däremot förekom öfvertidsarbete. 

Arbetarne ha inlämnat en skrifvelse till arbetsgifvarne. hvari de hufvudsakligen 
fordra 5 öres förhöjning å timlön. 

För margarinarbetare (vid fabriken i Göteborg) har veckoförtjänsten, fr. o. m. 
den 1 april, stigit med 60 öre för vuxen manlig arbetare och 30 för kvinnlig, för så 
vidt arbetaren varit i fabrikens tjänst minst ett år. 

Veckoförtjänsten under kvartalet varierade mellan kr. 15 och 1980 för manlig 
arbetare och från 9 till 1188 kr. för kvinnlig arbetare. 
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Vid fabriken sysselsattes 113 arbetare, däraf 95 manliga och 18 kvinnliga. Alla 
äro organiserade. 

Inom bageriyrket, sedan det nu gällande aftalet från arbetarnes sida uppsagts, 
har den 6 maj ett nytt arbetsaftal träffats mellan Göteborgs bageriidkareförening och 
Sv. bageriarbetareförbnndets Göteborgsafdelning, gällande till den 1 jnni 1908. 

Arbetstiden, hvilken förut utgjort 63 timmar i veckan, blef i det nya aftalet be
stämd till 60 timmar pr helgfri vecka och utgör 8 timmar för nattarbetare natten till 
måndag och 8 timmar för dagarbetare på lördagen. Öfriga dagar 10 timmar utom på 
fredag, då arbetstiden är 12 timmar. 

Arbetet är så regleradt, att intetTarbete får börja på söndag kväll förrän kl. 10 
utom för 2 man, som få börja med förarbeten kl. 8, och skalljallt arbete vara slut kl. 3 
lördag e. m. utom för rengöring. Nattarbetet fortgår för öfrigt enligt mästarnes fria 
bestämmande. 

Betalningen för öfvertidsarbete på sön- och helgdagar har höjts från 50 till resp. 
60 och 75 öre, beroende på hvilketj arbete som utföres; allt annat öfvertidsarbete be
talas med 40 ä 50 öre utom i ett fall. Öfvertiden får icke öfverstiga 3 timmar pr man 
och dygn. 

l:a maj räknas som helgdag från 12 middag till 12 midnatt. 
Intet afdrag får göras på veckolönen för helgdag. 
Veckolönen har i allmänhet höjts med 1 kr. och utgör: 

Tariffaftal 
för bageri
arbetare i 
Göteborg. 

En ny pnnkt har inflikats i aftalet angående olycksfall i arbetet så lydande:' 
Arbetsgifvaren är skyldig olycksfallsförsäkra sina bageriarbetare på det sättet, att 

de lagbestämda ersättningarna för olycksfall i arbete utgå redan från 4:e dagen efter 
inträffadt olycksfall samt att äfven de utom arbetet inträffade olycksfallen ersättas; dessa 
sistnämnda äfvenledes med 1 kr. dagsersättning från 4:e dagen efter olycksfallet. För 
dessa olycksfall utom arbetet skall försäkringen omfatta 1,000 kronors ersättning vid 
full invaliditet samt vid dödsfall åt efterlämnad änka eller barn enligt olycksfallspolisens 
bestämmelser. 

För de ofvannämnda medgifvandena i fråga om arbetstid och löner ha mästarne 
beredts en ersättning genom antagande af nya, utförliga, deras intressen samt publikens 
anspråk på en omsorgsfull renlighet i bagerierna tillgodoseende, ordningsregler. 

Inom grynkvarnsindustrien var arbetstillgången knapp och sämre än föregående 
kvartal, och kommer sig detta af den ringa efterfrågan å dessa artiklar, i synnerhet i 
afseende på ris- och hafregryn. 

På grund af inskränkt drift har en del arbetare ansetts öfverflödiga och ha dessa 
sökt sig arbete å andra håll. 

Föregående år vid samma tid visade betydligt större lif i marknaden med större 
köplust och bättre priser. 

Inom charkuteriyrket pågår lönerörelse sedan den 13 mars. 
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Spannmålsarbetare ha till vederbörande förman inlämnat en ackordsprislista för 
förekommande arbeten. 

Inom cigarrindustrien har arbetstiden ökats till 53 timmar pr vecka. 
Veckoförtjänsten för manliga arbetare varierade från 7—24 kr. och för kvinnliga 

frän 5—24 kr., samt för minderåriga (nnder 18 år) från 3'50—7'50 kr. 
I facket sysselsattes 380 arbetare, däraf 59 manliga, 289 kvinnliga och 32 under 

18 år. Af dessa äro 35 manliga och 102 kvinnliga organiserade. 
Arbetslöshet förekom i ringa grad, så att nnder april och maj högsta antalet arbets

lösa endast nppgick till resp. 6 och 3; nnder juni voro alla sysselsatta. 

Kemisk-tekniska och belysningsindustrien. Inom vaxtändsticksfabrikationen 
var arbetstillgången normal och lika med föregående kvartal. 

I april månad inställdes arbetet 6 dagar på grund af pågående konflikt. 
Salt- och sodaarbetarekonflikten har under hela kvartalet pågått och är ännu 

olöst. 
Tid gastillverkningen är arbetstillgången den vanliga och har helt naturligt här-

utinnan inträd t en försämring, i jämförelse med föregående kvartal till följd af längre 
dagsljus. 

Gasverket i Göteborg höjde (den 1 jan. 1905) minimilönen från kr. 260 till 2'80 
pr dag. 

Pappersindustrien. Bokbindarnes fackförening hemställde redan tidigt på året 
om ett nytt aftal och begärde underhandling härom på basis af ett samtidigt inlämnadt 
förslag till sådant. Arbetsgifvarne ha dock ej svarat härpå. Också har konflikt ut
brutit. 

Landttransport. Inom packhusarbetarefacket var under förra kvartalet arbets
tiden 30 timmar pr vecka. 

Veckoförtjänst i genomsnitt kr. 13 50. 
I facket sysselsattes 50 arbetare; hvaraf 49 voro organiserade. 
Packhnsarbetarne inlämnade den 11 mars ett förslag till fullständig prislista, men 

till någon uppgörelse har det ännu ej kommit. Den 23 mars inställde samtliga fack
föreningsmedlemmar arbetet på grund af att en del nya arbetare intogos i deras ställe. 

På grund af förutnämnda konflikt, som ännu pågår, har fackföreningen beslutat, 
att, om inga hinder möta, börja ett kooperativt företag. 

Före konflikten (23 mars) förekom ej någon arbetslöshet, men efter densamma 
blefvo alla föreningens medlemmar utan arbete; de erhålla understöd af transport
arbetareförbundet. 

Inom spårvägsrörelsen är arbetstillgången mycket god och finnes det godt om 
arbetskraft. 

Ålderstilläggen ökades förra kvartalet från 4 till 5 kronor pr månad och utgå nu 
hvart tredje år emot hvart femte förut. 

Vid spårvägsrörelsen äro cirka 400 personer anställda. Personalen åtnjuter 4 fri
dagar i månaden å tider, som af spårvägsdirektören bestämmas. 

I slutet af maj gjordes försök att indraga en del af dessa fridagar; detta mötte 
emellertid bestämdt motstånd från personalens sida, hvilket hade till följd, att den får 
behålla sin förutvarande fritid. 

Bland droskkuskarne började en lönerörelse i medio af april och ledde till det 
resultat, att arbetsgifvarne beviljade 70 kronors lön jämte två fridagar pr månad. 
Arbetarne begärde hyrverksägarnes skriftliga godkännande häraf, men detta gingo ett 
par arbetsgifvare icke in på förrän efter en ä två veckors strejk i början af juni. 

I åkeriarbetarefacket är arbetstiden 66 timmar pr vecka. Veckoförtjänsten 1350 
kronor tillika med 10 öre extra pr lass. 

Under första kvartalet sysselsattes 150 nummeråkare, och af dessa voro 100 organi
serade, under 2:a kvartalet sysselsattes 125, hvaraf 95 voro organiserade. 
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Öfvertidsarbete förekom under såväl l:a som 2:a kvartalet, men kan ej uppgifvas 
för huru många eller huru lång tid. 

Arbetslöshet eller lönerörelse förekom ej. 
Inom stufveriarbetarefacket voro förhållandena i det närmaste oförändrade. I 

facket sysselsattes cirka 1,000 arbetare; hvaraf 830 voro organiserade. Högsta antalet 
förlorade arbetsdagar (genom brist på arbetstillgång) uppgick under april till 7 dagar 
pr medlem, under maj 6 och under juni 5. Öfvertidsarbete förekommer ofta. 

En konflikt utbröt den 30 maj mellan befälhafvaren å en ångare och loss- och 
lastningsarbetarnes fackförening. Konflikten kom sig af olika tolkning af arbetsaftalet 
och bilades redan samma dag genom godkännande af arbetarnes uppfattning af det
samma. 

Inom kolbärarefacket utgjorde under kvartalet veckoförtjänsten i genomsnitt 18 
kronor, således 2 kronor mindre än föregående kvartal och lika med samma kvartal 
föregående år. Allt arbete utföres på ackord. 

I facket sysselsattes 85 arbetare, alla organiserade. 
Arbetslöshet har ej förekommit, men däremot öfvertidsarbete, dock i mindre ut

sträckning. 
Inom sandlossarefacket har den genomsnittliga veckoförtjänsten, som föregående 

kvartal utgjorde kronor 1160, stigit högst betydligt och utgjorde under detta kvartal 
kr. 29'60. I facket sysselsattes cirka 60 arbetare, hvaraf endast 10 äro organiserade. 

Arbetslöshet förekom i mindre utsträckning, dock ej för de organiserade arbetarne. 
Lönerörelse eller öfvertidsarbete förekom ej. 
Vid ett arbetsställe, hvarest arbetarne' fordrat löneförhöjning från 25 till 30 öre 

pr timme, utbröt strejk den 8 april, då deras begäran ej beviljades. Den upphörde re
dan den 13 i samma månad, sedan arbetarne erhållit en allmän löneförhöjning, ehuru 
lägre än de kraft. Strejken berörde cirka 250 arbetare. 

Frisöryrket. På initiativ af Göteborgs frisörförening ha yrkesutöfvarne med-
gifvit att hålla stängdt på söndagarne under juli och augusti månader. J. K. 

Vänersborg. 

Inga afsevärda förändringar på något område hafva ägt rami arbetsmarknaden 
under 2:a kvartalet med undantag af dem, som betingas af säsongarbeten. 

För de industrier, som under årets första kvartal arbetade under mindre gynn
samma förhållanden, har ställningen icke förbättrats, och de motse icke någon större 
förändring under den närmaste framtiden. 

För de öfriga har marknaden varit i det närmaste stabil och tillfredsställande. 
Sjöfarten å Vänern och Trollhätte kanal har haft någorlunda goda frakter, men 

om detta kan fortfara hela sommaren är ovisst. 
Trävarumarknaden är mycket trög, dock håller sig veden i jämförelsevis högt 

pris efter fjolårets betydande stegring. 
Strejken vid en af de härvarande skofabrikerna fortgår oförändrad, men fabrika

tionen bedrifves med de kvarvarande icke strejkande och omkring 150 nyantagna 
arbetare. Några af de strejkande arbetarne hafva så Bmåningom fått plats vid andra 
skofabriker. För närvarande finns icke någon utsikt till uppgörelse. 

J. W. 
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Borås. 
Inom textilindustrien har tillgången på arbete aoin vanligt varit god. om ock 

öfvertidsarbete icke i någon nämndvärd mån behöft ifrågakomma. Tillgången på ar
betskraft har i det närmaste fyllt behofvet. 

Färgeri- och appreturarbetarne hafva arven haft god tillgång på arbete. Deras 
löneförmåner hafva efter underhandling med arbetsgifvarne blifvit något höjda. 

Inom byggnadsfacket har tillgången på arbetare icke fyllt behofvet, särskildt 
hvad angår träarbetare; för dessa senare har genomförts ett nytt tariffaftal (37 öre per 
t. nnder de första två åren, därefter 40 öre per t.). Handtlangarne hafva fått sin tim
lön höjd och arbetstiden något förkortad. 

En strejk bland plåtslagarne vid en fabrik, rörande återtagandet af några afske-
dade arbetare, blef bilagd i enlighet med arbetarnes önskan. 

Några andra ändringar å arbetsmarknaden ha icke förekommit. D. H. 

Örebro. 
Under årets andra kvartal ha förhållandena å härvarande arbetsmarknad ej under

gått någon större förändring. 
Tillgången på såväl arbetskraft som arbetstillfällen är lika som under vår

månaderna 1904. 
Lönerörelser med mer eller mindre förhöjda arbetslöner som resultat hafva ägt 

rum inom bleck- och plåtslagareyrket (efter längre arbetsinställelse), vid ett par sko-
fabriker äfvensom af träarbetare vid ett pappersbruk (35 öre per t.). 

Motion om inrättande i Örebro af en arbetsförmedlingsanstalt har väckts hos 
stadsfullmäktige. Några vidare åtgärder i detta hänseende äro ännu ej vidtagna. 

M. K. 

Västerås. 
Med afseende å förhållandena på arbetsmarknaden härstädes hafva inga större för

ändringar under det gångna kvartalet ägt rum, hvad angår tillgången på arbete. Öf-
verflöd på arbetskraft har rådt så godt som inom alla yrkesgrenar: endast inom kakel-
fabrikationen, där s. k. säsongarbete äger rum, klagas öfver brist i detta afseende. 

Hvad beträffar aflöningsförhållandena, hafva följande mera viktiga förändringar 
vidtagits. Inom byggnadsbranschen: timmermännens aflöning höjdes den 1 maj 1905 
från 35 till 39 öre per timme enligt ett den 3 jnni 1904 ingånget aftal; enligt det
samma skall lönen utgöra 42 öre pr timme från den 1 maj 190t>. Aftalet löper med 
<5 månaders uppsägningstid. 

Mellan Byggmästareföreningen i Västerås och Svenska murareförbundets afdelning 
därstädes har nytt arbetsaftal träffats: en förkortning af arbetstiden har skett från 11 till 
10 timmar per dag, gällande samtliga arbetare inom byggnadsfacket. 

»Aflöning utgår till duglig och flitig murare, som arbetat i yrket minst 4 år. med 
minst 55 öre pr timme från och med 1 april 1905. Ifall murare på grund af sjuk
dom eller annan orsak icke motsvarar vanlig duglig murare, kan aflöningen nedsättas 
under gällande timlön, dock med högst 15 %. Lärling betalas efter öfverenskommelse.» 

»Begär arbetsgifvaren öfvertids- eller nattarbete, hvilket endast i trängande fall 
får anlitas, betalas det förra med 25 «s och det senare med 75 $ löneförhöjning å gäl-

Tariffaftal 
för murare. 

22 
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lande timlön. Öfvertidsarbete räknas mellan kl. 7 till kl. 9 e. m., nattarbete från kl_ 
9 e. m. till kl. 6 f. m.> 

»Allt murarearbete, som tages på ackord, skall vara gemensamt för alla däri del
tagande mnrare, oafsedt om en eller flera uppgjort om arbetet. Eventuellt öfverskott 
fördelas efter arbetstid och timlön. 

Vid ackordsarbete utbetalas aflöning efter gällande timlön. 
Befintligt öfverskott utbetalas först, sedan arbetet är verkställdt, och senast 14 da

gar efter dess fullgörande. Skulle vid arbete på ackord det visa sig, att vid uppgörelsen 
om prisbestämmelser ej nödig hänsyn tagits till arbetets beskaffenhet, så att timlön ej 
uppnås, förfaller ifrågavarande öfverenskommelse och arbetet utföres efter timlön.» 

»Vid anställandet af mnrare skall företräde lämnas åt i Västerås boende och åt 
arbetet sökande nyktra och ordentliga murare.» 

»Arbetsgifvaren är skyldig olycksfallaförsäkra alla på platsen arbetande murare 
på så sätt, att ersättning utgår med en (1) kr. om dagen från och med 4:e dagen efter 
inträffadt olycksfall samt "i enlighet med la"gen om ersättning för skada till följd af 
olycksfall i arbete.» 

»Under den tid, detta aftal gäller, får icke vare sig strejk eller lockout af någon
dera parten företagas. 

För slitandet af sådana meningsskiljaktigheter, som kunna uppstå genom olika 
tolkning af detta aftal, skall skiljenämnd tillsättas. 

Skiljenämnden skall bestå af fem (5) ledamöter, af hvilka två (2) utses af Bygg
mästareföreningen och två (2) af Svenska murareförbundets afdelning i Västerås, hvarefter de 
sålunda valda äga att utse 5:e ledamoten. Skulle enighet i fråga om sistnämnda val icke er
nås, anmodas Kungl. Maj-.ts Befallningshafvande i Västmanlands län att utse 5:e ledamoten.> 

»Detta aftal är för båda parterna gällande från och med dagen underskriften äger 
rum till den 1 april 1907 med fem (5) månaders ömsesidig uppsägning. Skulle icke
skriftlig uppsägning å någondera sidan ske inom här föreskrifven tid, anses detta aftar 
förnyadt och gäller då med enahanda villkor ytterligare ett år och så vidare.» 

Oaktadt byggnadsverksamheten härstädes ökats ej så litet jämfördt med föregående-
kvartal, har det dock rådt öfverflöd på arbetskraft, beroende på de inom denna yrkes
gren å andra orter inom landet rådande striderna. Ett tvenne byggmästare här till
hörigt nybygge blef af Västerås arbetares samorganisation förklaradt i blockad den 15 
maj, men då det visat sig, att beslutet härom ej hade något skäl för sig, upphäfde» 
blockaden redan den 17 maj. 

Mellan arbetsgifvarne inom sten- och grofarbetarebranschen i Västerås och sten-„ 
grof- och hjälparbetarefackföreningen har nytt aftal om arbetslön ingåtts. Enligt detsamma, 
utgör timlönen för »postbasar», äfvensom för bergbasar, som på egen hand sköta såväl 
sprängning som öfrig stenuttagning, samt' för stenhuggarne 40 öre, för horrare och sko-
lare, där sådana kunna uteslutande användas, 37 öre, för stampslagare 33 öre och för 
mindre vana stenarbetare samt jordschaktare 30 öre. Aftalet gäller till den 1 april 
1906 och vidare ett år i sänder med 3 månaders uppsägningstid. 

För skrädderiarbetare har en prislista med delvis höjda aflöningar blifvit ge
nomförd. 

Inom metallindustrien synes en försämring i arbetstillgången jämfördt med förra 
kvartalet delvis inträffat. Tillgången på arbete inom verkstadsindustrien var något 
bättre än motsvarande tid förra året, detsamma var ock förhållandet inom plåtslagare-
yrket. 

Af den af verkstadsföreningen den 10 juni proklamerade lockouten är det blott 
stadens störste arbetsgifvare, som beröres. Enligt från dess kontor lämnade uppgifter 
utgjordes hela arbetarepersonalen vid lockoutens början af 858 personer. Af dessa till
hörde 645 Västerås arbetares samorganisation och 59 Svenska arbetareförbundet, medan 
154 voro oorganiserade. Af de fackföreningsorganiserade voro 449 anmälda i verkstads
föreningen, och följaktligen var det blott dessa, som berördes af lockouten. De öfriga. 
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fackorganiserade, nämligen lindare, spinnare, isolerare, magasins- och förrådsarbetare, 
elektriker och elektriska montörer samt rörarbetare, medlemmarne af Svenska arbetare
förbundet samt de oorganiserade arbetarne förklarade strejk. Be i verkstadsföreningen 
anmälda voro järn- och metallarbetare (filare, fräsare, hyflare), gjntare, smeder, snickare 
och målare samt plåtslagare. 

Under kvartalet har en hamnarbetarefackförening bildats härstädes. 
Ben kooperativa föreningen >Svea> i Västerås hade under är 1904 fyra försälj

ningslokaler med en omsättningssumma af sammanlagdt 133,479 kr. och 38 öre. Ben 
1 april i år öppnade föreningen en ny filial. 

K. H . 

Falun. 

Ställningen å arbetsmarknaden har under ifrågavarande kvartal betydligt för
ändrats. Lugnet nnder föregående kvartal har inom flera yrkesgrenar efterträdts af 
stridigheter, strejk eller lockout. Somliga yrken uppvisa en förbättrad arbetstillgång 
och ej obetydliga förhöjningar i arbetslönerna. 

Grufarbete. Arbetstillgången god. Under maj erhöllo 8 pumpvaktare löneförhöj
ning med cirka 40 öre per dag för hvarje. Bessa arbetare hade ackordsarbeten. 

Stenindustrien. Inom kakeltillrerkningen var arbetstillgången god: dock sämre 
än nnder samma tid föregående år. 

Metallindustrien. Arbetstillgången var god inom smidesyrket. Under april 
erhöllo 3 smeder och en bänkarbetare löneförhöjning. För en smed höjdes timlönen 
från 26 till 27 öre, för en annan från 28 till 29 öre och för en tredje från 30 till 
31 öre. Bänkarbetarens timlön höjdes från 26 till 27 öre. 

Under maj erhöllo 4 smeder, 4 handtlangare och en bänkarbetare löneförhöjningar. 
För tvenne smeder höjdes timlönen från 29 till 31 öre, för en steg lönen från 27 till 
28 öre och för en annan från 31 till 32 öre. För tvenne handtlangare höjdes timlönen 
från 16 till 17 öre, för en från 15 till 16 öre och för en från 9 till 10 öre. Bänk
arbetarens timlön höjdes frän 27 till 28 öre. 

Maskinindustrien. På grund af strejker och lockout har arbetet vid vagn
fabriken varit nedlagdt sedan omkring midten af maj månad. Under april förefanns 
mycket god tillgång å arbete. 

Arbetstillgången var god inom den mekaniska verkstadsindustrien. Öfvertids-
arbete förekom i mindre omfattning. Under april erhöllo 5 verkstadsarbetare och 2 
snickeriarbetare löneförhöjningar. För 4 verkstadsarbetare höjdes timlönen från 30 till 
32 öre och för en från 35 till 37 öre. Snickeriarbetarnes timlön höjdes från 30 till 
32 öre. 

Under maj erhöllo 12 gjntare, 3 kärnmakare och en verkstadsarbetare löneförhöj
ningar. För gjutarne höjdes timlönen från 34 till 37 öre och för kärnmakarne utgjorde 
höjningen respektive: från 14 till 17 öre, från 18 till 21 och från 20 till 23 öre. 
Verkstadsarbetarens timlön höjdes från 33 till 35 öre. 

Byggnadsverksamheten. Inom målareyrket var arbetstillgången god, hvadan 
förbättring sålunda inträdt. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. Inom tobaksindustrien var arbets
tillgången god; brist på arbetskraft. 

Grofarbetet. Som vanligt vid denna årstid inträdde betydliga förbättringar inom 
detta yrke. Genom att en del arbetare antagits för nyanläggning och reparationer af 
gator, byggnads- och vattenledningsarbeten, har arbetstillgången varit god. Under maj 
erhöllo 16 jordschaktare och en timmerman löneförhöjning. Tio jordschaktare er-
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höllo en höjning af timlönen från 23 till 25 öre, fem från 24 till 25 öre och en från 23 
till 24 öre. För timmermannen höjdes timlönen från 27 till 28 öre. 

Under jnni erhöllo 15 jordsehaktare och en rörläggare löneförhöjning. För 13 
jordschaktare höjdes timlönen från 24 till 25 öre, för en från 25 till 27 öre och för en 
från 30 till 32 öre. Rörläggarens timlön höjdes från 30 till 32 öre. 

Fackföreningsrörelsen. 

Med anslutning till Svenska träarbetareförbundet bildades i Falun i juni månad 
en byggnadssnickarefackförening med cirka 25 medlemmar. 

Med anslutning till Sågverksindastriarbetareförbnndet bildades likaledes i juni i 
Torsång en flottningsarbetarefackförening med cirka 30 medlemmar. 

Domnarfvet. 

Under maj inträffade en strejk bland de vid järnverket anställda s. k. spikklip-
parne. 14 af dessa nedlade den 10:de arbetet efter det de hos arbetsgifvaren begärt en 
löneförhöjning af 5 öre per man å de olika ackordsarbetena och denna fordran icke be
viljades. Den ll:te återupptogs emellertid arbetet af de 10 och den 12:te af de 4 ar-
betarne. De flesta af dessa arbetare voro under 18 år och oorganiserade. 

A. R. 

Gäfle. 

Arbetsförhållandena under årets andra kvartal måste i det hela taget fortfarande 
betecknas som mindre gynnsamma. Inom vissa industrigrenar såväl som inom byggnads
verksamheten råder alltjämt stagnation: trävarurörelsen inom orten är stadd i minsk
ning, och den mekaniska verkstadsindustrien har äfven i Gäfle på det allra känn
baraste sått berörts af den Sverige rundt pågående verkstadsstriden. Härtill kommer, 
att arbetet i hamnen under mer än en månad afbröts genom en konflikt, som har in
verkat i hög grad störande på handelns och sjöfartens områden och naturligtvis vållat 
betydliga förluster för både arbetsgifvare och arbetare. Såväl bland industriidkare och 
öfriga yrkesmän som bland köpmän klagas öfver ogynnsamma konjunkturer och osäkra 
förhållanden. Visserligen kan inom enstaka yrkesgrenar förmärkas någon förändring 
till det bättre, men i allmänhet torde detta blott ha sin förklaring af den i regel lif-
ligare omsättning, som brukar utmärka det andra årskvartalet i jämförelse med vinter
månaderna. 

Rörande vissa yrkesområden har inhämtats följande upplysningar: 
Metallindustrien. Bleck- och plåtslagerier. Från arbetarnes sida uppgifves 

arbetstillgången vara ganska god, åtskilligt bättre än under föregående kvartal. Från 
arbetsgifvarnes håll däremot klagas fortfarande öfver tryckta konjunkturer, hvilket 
sättes åtminstone delvis i samband med den nu rådande allmänna oron på industriens 
område. Ingen brist på arbetskrafter föreligger. 

Mörläggningsarbeten. Arbetstillgången är alltjämt god, och för verkligt skick
liga rörläggare finnes tillfälle till god förtjänst. Arbetstiden utgör under våren och 
sommaren i allmänhet 11 timmar per dag. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Gjuterier och mekaniska verkstäder. 
Arbetsförhållandena hafva länge varit ofördelaktiga. Af brist på beställningar var 
redan vid kvartalets början arbetstiden begränsad till 8 timmar på den största arbets
platsens viktigaste afdelningar, och äfven å andra arbetsplatser har dylik inskränkning 
tidvis ägt rum. Sedermera hafva de flesta etablissementen inom detta fack. såsom 
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tillhörande verkstadsföreningen, indragita i den pågående stora konflikten. Den 11 maj 
aedlades arbetet af verkstadsarbetarne vid A. H. Gäfle Verkstäder med Atlas siip samt 
af arbetarne vid A. B. Gäfle Åkerredskap, och den 23 maj började äfven gjntare och 
hjälparbetare vid Gäfle verkstäder deltaga i strejken. Genom den sedermera prokla
merade lockouten beröres äfven Sjöströms mekaniska verkstad af striden. Äfven af en 
större arbetsgifvare, som icke tillhör Verkstadsföreningen, framställas arbetskonjunktu-
rerna såsom mindre goda. 

Byggnadsverksamheten. Inom byggnadsfacket, där ställningen länge varit 
ytterst dålig, synes förbättring hafva inträffat. Mycket ovisst är dock, om denna blir 
af varaktig art. Öfverflöd på arbetskraft förefinnes. 

Tapetserareyrket har rönt en fördelaktig inverkan af den återupplifvade byggnads
verksamheten, hvadan arbetstillgången inom detta fack f. n. kan betecknas som jäm
förelsevis god. 

Trävaruindustrien. Sågverksindustrien. Arbetstillgången medelmåttig; arbets
krafterna normala. Öfvertidsarbete har förekommit endast under en del af juni må
nad. Konjunkturerna å trävarumarknaden anses fortfarande mindre goda, måhända 
ännu sämre än samma tid föregående år. Vid en mindre arbetsplats har brädgårds-
arbetet upphört på grund af bolagets försättande i konkurs. 

Snickerifabriksverksamheten. Tillgången på arbete är fortfarande ringa. I följd 
häraf finnes öfverflöd på arbetskraft, hälst som åtskilliga — enl. uppgift 25 — arbe
tare äfven inom detta fack äro berörda af verkstadsstriden. 

Läderindustrien. Arbetstillgången anses ha varit god. På den största arbets
platsen har antalet arbetare ökats till 75 mot 66 samma tid 1904. Dock uppgifves 
öfverflöd på arbetskraft vara rådande. 

Textilindustrien. Bomullsbranschen. God tillgång på arbete och liflig efter
frågan å fabrikatet. Ställningen anses nu vida fördelaktigare än samma kvartal före
gående år. A andra sidan har emellertid priset å bomull stegrats i oroväckande grad 
Under de senaste månaderna. Tillgången på dugliga väfverskor är knapp. . Vanliga 
arbetstiden är 10 timmar, men öfvertidsarbete — intill 12 timmar — har delvis före
kommit. 

Repslageriyrket. Arbetstillgången har varit ganska god, såsom i regel är fallet 
under detta kvartal, hvilket räknas som det bästa. Öfvertidsarbete har dock drifvits 
blott i mindre omfattning. Normal tillgång på arbetskraft. 

Närings- och njutningsmedelindustrien. Bageriyrket. Tillgången på arbete 
har varit ringa, hvadan arbetstiden delvis förkortats. Genom det nya arbetsaftal inom 
yrket, som gäller till den 1 juli 1908, har en löneförhöjning ägt rum, som belöper sig 
till omkring 2 kronor per vecka för hvarje arbetare. 

Tobaksindustrien. Arbetstillgången betecknas som tämligen god, något bättre 
än under föregående kvartal; arbetskraften anses motsvara behofvet. 

Den grafiska industrien. Boktryckerier. Såsom vanligt under denna årstid 
har tillgången på arbete varit rätt god. I afseende på arbetskraft råda normala för
hållanden. 

Transportfacken. Från droskkuskarnes fackförening meddelas, att arbetstill
gången varit ringa, och att öfverflöd på arbetskraft föreligger. Genom droskpersonaleus 
lönerörelse, hvarom mera nedan, föranleddes taxameterbolaget att nedlägga sin affär och 
upplösa sig. Två andra arbetsgifvare erhöllo emellertid tillstånd att utvidga sin verk
samhet i nära nog motsvarande mån. 

Hamnarbetet. Detta fortgick visserligen ostördt under den bråda tid, som följde 
närmast efter sjöfartens öppnande, men snart inträdde konflikt, framkallad af de sedan 
gammalt osäkra och otillfredsställande förhållandena i fråga om arbetspriser och arbets-
reglering. Den 18 maj nedlade stufveriarbetarne efter föregående beslut af fackföre
ningen nästan allt hamnarbete. Af strejken berördes enligt uppgift under de närmast 
följande dagarne 441 man. Från den 6 juni deltogo hamn- och kolarbetarefackföreningens 
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medlemmar i arbetsnedläggelsen, som därigenom utsträcktes till att omfatta omkring 
525 man (med enl. uppgift 1,650 personer beroende af sig). Först den 21 juni bilades 
efter åtskilliga förhandlingar konflikten, och arbetet återupptogs följande dag. 

Det fackliga organisationsväsendet. Vid möte den 4 april beslöts, att Oäfte 
grofarbetarefack förening skulle åtempplifvas och valdes interimsstyrelse. 

Den 22 maj bildades spannmåls- och kustarbetarefackföreningen i Gäfle med 
anslutning till Transportarbetareförbundet. 50 medlemmar antecknade sig. 

Samma dag nybildades sömmerskefackf'oreningen. 
En samorganisation har upprättats mellan Gäfle, Bomhus, Härnäs och Skutskärs 

afdelningar af Sågverksindustriarbetareförbundet för behandling af förbundsfrågor och 
fackliga angelägenheter, som äro af gemensamt intresse. En styrelse af 7 personer 
har utsetts. 

För de af verkstadskonflikten berörda arbetarne har upprättats en tillfällig arbets
förmedlingsbyrå på grund af erfarenheterna om den nytta, som en dylik gjorde under 
1903 års lockout. 

Lönerörelser. Cementarbetarne vid Murénska badhusbyggnaden — 15 man — 
nedlade den 31 mars arbetet, fordrande timlönens förhöjning från 27 till 33 öre. Den 
6 april träffades öfverenskommelse, hvarigenom timpenningen fastställdes till 30 öre, 
hvarjämte ackordspris af kr. 1,50 i stället för förut 1,40 per kbm. erbjöds af arbets-
gifvaren. 

Sfroarfcetarefackföreningen uppsade sitt löneaftal till den 1 maj och framlade för
slag till ny prislista med något högre lönesatser än den förra. Förhöjningen skulle 
blifva 1,50 ä 2 kr. per man och vecka. Dessa fordringar beviljades i hufvudsak efter 
underhandlingar med skomakaremästarnes förening. 

Skrädderiarbetareiöi\mnåeta Gäfleafdelning har fått godkänd en prislista å s. k. 
lagerarbete, att gälla från den 1 maj med tre månaders ömsesidig uppsägning. 

Vid Svedens tegelbruk fordrade arbetarne (oorganiserade) 10 % förhöjning å före
gående arbetslöner. Denna fordran beviljades ej, enligt arbetsgifvårens uppgift. Efter 
2 dagars arbetsnedläggelse bilades konflikten genom att 6 % förhöjning medgafs. 

Korsnäs sågverksbolågs arbetare ha underhandlat om högre arbetspriser för inne
varande år, men icke lyckats ernå någon förhöjning. 

Droskkuskarne (23 st., anställda hos 6 arbetsgifvare) inlämnade genom sin fack
förening förslag till kollektivt löneaftal och begärde samtidigt 15 kr. per vecka i stället 
för förut i allmänhet 12. Då endast en af arbetsgifvarne ville ingå på dessa fordringar, 
proklamerades strejk hos de öfriga från den 10 maj. fiedan den 11 maj ingingo 3 och 
dagen därpå ännu en af droskägarne på ett aftal, hvarigenom den begärda löneökningen 
beviljades. Aftalet gäller till den 30 april 1906 med tre månaders uppsägning. (Den 
sjätte af arbetsgifvarne, taxameterbolaget, upphörde med sin verksamhet.) 

Den fornt omnämnda hamnstrejken afsåg visserligen i främsta rummet att få det 
kollektiva aftalet erkändt, hvilket också lyckades, men åsyftade därjämte att fram
tvinga högre arbetspriser. De förmåner, som arbetarne i detta hänseende vunnit genom 
det träffade aftalet, äro: för lossning af kol och lastning af järn och pappersmassa 
samt styckegods 5 öres förhöjning per ton samt för lastning af trä 10 till 15 öres för
höjning per standard. Arbetsgifvarne ha förbandit sig att bidraga till aflöning af en 
kassör, som kontrollerar förtjänsten och utbetalar lönerna. 

Uppkommande tvister skola hänskjutas till en skiljenämnd. 
Nyktra och ordentliga fackföreningsmedlemmar äga alltid företrädesrätt till arbete. 

Aftalet gäller till den 1 maj 1906 med 3 månaders uppsägning och prolongeras på 1 
år i sänder, om uppsägning ej sker. 

Den kooperativa verksamheten. Till belysning af dennas fortgående utveck
ling må anföras några siffror. 

Gäfle arbetares konsumtionsförenings medlemsantal har under 1904 ökats med 
315 och är nu 1.322. Omsättningen 1904 utgjorde kr. 346.209,59 (ökning: kr. 82.310.72), 
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nettovinsten under året kr. 21,848,77. Under första kvartalet 1905 omsattes varor för 
kr. 85,089,69. 

Kooperativa bageriförenivgen har under första kvartalet 1905 haft en omsätt
ning af kr. 34,816,93 (mot kr. 19,865,34 motsvarande tid 1904). 57 nya medlemmar 
ha under samma tid ingått. 

Samköpsf oreningen i Gäfle, hvilken f. n. räknar som medlemmar 33 föreningar 
och 24 enskilda personer, har under 1904 förmedlat samköp för kr. 278,972.73. 

Kooperativa produktionsföreningen Fram sysselsatte under 1904 en personal af 
48 st. Likviden för försåld tillverkning uppgick till kr. 83,361,97. 

Norrsundets arbetares kooperativa handelsförening går äfven framåt. Medlems
antalet har under 1904 ökats med 29 och är nu 127. Omsättningen utgjorde samma 
tid kr. 71,227,85. 

Valbo konsumtionsförening Svea har nybildats: ett femtiotal medlemmar an
tecknade sig genast. 

L. H-r. 

Söderhamn. 
Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Arbetstillgången vid härvarande 

gjuteri, mek. verkstad och varf blef under kvartalets början allt rikligare. Beställ
ningar, större och flera än på många år, hade inkommit och voro under arbete, såsom 
en ångbåt, ångmaskin, turbiner, ångpannor, takkonstruktioner m. m. Då på order från 
verkstadsföreningens öfverstyrelse lockout började den 10 jnni, måste en del arbeten 
öf ver! ämnas åt andra verkstäder, som icke berördes af konflikten; många arbetare måste 
söka arbete å andra orter, men de bofasta äro mestadels kvar och hafva genom arbets-
konflikten kommit i rätt brydsamma omständigheter. 

Trävaruindustrien. Arbetstillgången var under kvartalet god och arbetskraften 
i allmänhet tillräcklig, men då sjöfarten öppnats, visade sig stundom brist på arbets
kraft vid brädgårdarna, så att öfvertidsarbete vid brådskande ntlastning måste äga 
rnm. Ehuru vid de flesta sågverk endast >dagsågning> förekommit, synes brädgårds
arbetet hafva varit lifligare än vid samma tid förlidet år. 

Beklädnadsindustrien. Sedan skräddarestrejken afslutats (för hvilken i annat 
sammanhang redogjorts), hvarigenom en del löneförhöjningar ernåddes, har tillgången å 
arbete i skrädderiyrket varit mycket god, hvarför brist på arbetskraft gjort sig ganska 
kännbar, i synnerhet vid säsongens början, då brådskan var som störst. 

Transportverksamheten. Inom stufveriarbetarefacket har tillgången på arbete 
med lossning och lastning af fartyg varit god efter sjöfartens öppnande. Tillräcklig 
arbetskraft har förefunnits, och då öfvertidsarbete förekommit, har detta i de flesta fall 
kunnat begränsas till 2 timmar ntöfver den vanliga arbetstiden, 10 timmar. Tim
penningen har varierat mellan 40 och 70 öre alltefter arbetets beskaffenhet. 

I jämförelse med förhållandena under motsvarande tid förlidet år kan det sägas 
hafva rådt lika om ej bättre och jämnare fördelad arbetstillgång. 

C. J. V. 

Sundsvall. 
Metall- och maskinindustrien. Inom den mek. verkstadsindustrien har ar

betstillgången varit god. Cnder hela kvartalet har rådt stor efterfrågan å arbetare, 
särskildt skickliga sådana, oeh har arbetstiden ofta måst utsträckas genom öfvertidsar
bete. Ingen af distriktets verkstäder är indragen i den stora verkstadskonflikten, enär 
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deras ägare ej tillhöra verkstadsföreningen. Inom bleck- och plåtslagarefacket har en 
lönereglering ägt rum. 

Byggnadsverksamhet har varit rätt lifiig. Åtskilliga byggnader, de flesta af 
trä, äro under uppförande, hvarigenom arbetstillgången betydligt ökats. Men enär ett 
stort antal byggnadsarbetare från omgifvande landsbygd inflyttat till staden, har be-
hofvet af arbetskraft härigenom blifvit fylldt. En framställning från träarbetare-
Jackfö rening en att få ett ordnadt lönereglemente antaget strandade på arbetsgifvarnes 
motstånd. Samma utgång rönte ett af mureriarbetarne framställdt förslag till pris
lista. Inom mäleriyrket har arbetstillgången varit större än tillgången på arbetskraft, 
i synnerhet under kvartalets senare hälft. 

Trävaruindustrien. Ehuru arbetstillgången varit något större än 1904, har i 
någon mån rådt öfverflöd på arbetskraft. I juni började en del sågverk arbeta med 
dubbla vakter. Inom cellulosatillverkningen har tillgången på arbete i allmänhet 
motsvarat efterfrågan. 

Beklädnadsindustrien. Inom sömmerske- och skrädderiyrkena rådde stor 
brådska med öfvertidsarbete före midsommar, hvarefter inträdt stillestånd med mycket 
begränsad arbetstillgång. — Sundsvalls skomakeriarbetare beslöto vid sammanträde 
den 17 maj att ingå till mästarne med begäran om förhöjning med cirka 25 % å ackords
priserna. Eedan den 23 maj afgjordes saken genom ömsesidigt tillmötesgående vid 
sammanträde mellan mästarne och arbetarne. Den därvid fastställda prislistan, som 
skall gälla från sistnämnda dag intill den 1 maj 1906, med 2 månaders uppsägnings
tid, stipulerar omkring 20 % förhöjning af arbetslönen för reparationer. Beträffande 
arbetslönen för nytt arbete uppdelas arbetsgifvarne i två klasser. För l:a klassen 
blir arbetslönen i genomsnitt cirka 25 % och för 2:a klassen cirka 12 jé högre än förut. 

Bageriyrket. Om arbetstillgången inom detta yrke får man en föreställning ge
nom de under kvartalet utdelade understöden åt arbetslösa yrkesmedlemmar. Detta 
utgjorde under april 12 kr. till 4 arbetslösa, under maj 15 kr. till 4 arbetslösa, under 
juni 13 kr. till 4 arbetslösa. 

Bageriarbetarefackföreningen har til] den 1 inst. aug. uppsagt det f. n. gällande 
löneaftalet1 och framlagt förslag till nytt sådant, hvars hufvudsakliga fordran, utöfver 
förut gällande villkor, är nattarbetets afskaffande samt en förhöjning af en krona per 
vecka i aflöuingen. 

Komisk-tekniska industrien. Karbidtillverkningen hämmades under kvar
talets förra hälft af vattenbrist. Under juni uppfördes en tillbyggnad vid fabriken, 
hvari ytterligare tvenne turbiner insattes. Kloratfabrikationen har fortgått utan 
afbrott. 

Transport- och grofarbetarefacken. Hamnarbetarne lossade första fartygs
lasten den 5 maj. Under de 4 första veckorna af seglationstiden rådde stor brådska 
vid hamnen, så att fackföreningens manskap ej räckte till, utan en del extra arbetare 
måste anställas. Sedan minskades arbetstillgången, så att mänga hamnarbetare måste 
söka annat tillfälligt arbete. — Stufveriarbetarefackföreningen har under kvartalet, 
åter kommit i verksamhet och fått ett nytt lönereglemente genomfördt. Timlönerna 
ha dock i år måst sättas lägre än i det år 1901 fastställda lönereglementet, till följd af 
de oreglerade förhållanden, som rådt under mellantiden. Sålunda voro dessa 1901 be
stämda till resp. 50, 55 och 60 öre för de tre olika grupperna af arbetare, men utgå 
enligt innevarande års prislista med resp. 42, 45 och 50 öre. Föreningen omfattade 
i maj 400 medlemmar och tillhör numera Svenska transportarbetareförbundet samt 
Sundsvalls arbetarekommun. Årets prislista har godkänts af 14 arbetsgifvare. — Sta
dens arbetare utgjorde den 1 maj 54 man och ökades under månaden till 78. Un
der juni antogos ytterligare 30 man. Under hela kvartalet har öfverflöd på arbets
kraft förekommit. 

1 Jfr -Jfedriel.. 1903 s. 176. 
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I allmänhet har arbetstillgången under kvartalet varit något större än nnder 
motsvarande tid förra året, hvaremot arbetspriserna ungefärligen äro desamma som 
då i stort sedt. 

A. B. 

Luleå. 

De ogynnsamma ekonomiska förhållanden, som en längre tid rådt och ännu råda 
häruppe, göra sig tydligt kännbara på arbetsmarknaden. 

I stort sedt kan dock ställningen betecknas såsom bättre än motsvarande tid förra 
året. Med sommarens inträde uppstå en del arbeten i byggnadsväg, med trä- och malm-
skeppning o. s. v. 

Förutom förut pågående arbeten med uppbyggandet af Karlsviks järnverk har 
under kvartalet påbörjats arbete med Luleå stads vatten- och kloakledning. Cirka 300 
man hafva härvid varit sysselsatta, och har dagpenningen i allmänhet utgjort 3 kr. 

Bland de särskilda industrierna har arbetstillgången inom cementgjutare- och 
tegelbruksindustrierna varit ovanligt god. Riklig tillgång på arbetskraft har också 
förekommit. 

Inom malmutskeppningen har förhållandet varit lika med föregående år. Öfver
flöd, på arbetskraft. Arbetsstyrkan har under kvartalet minskats med cirka 80 man, 
beroende på att den mesta malmupplastningen nu utföres med nyanskaffade arbets
maskiner (kranar). 

Inom sågverksindustrien har en stor strejk pågått vid ett flertal af kustsågverken 
inom Norrbotten. Konflikten har omfattat inalles cirka 2,000 man och började i me-
dio af maj vid en del sågar samt pågick till omkring den 20 juni. 

Vid ett verk med cirka 600 man afslutades strejken först den 7 juli. 
Inom mekaniska verkstads- och smidesindustrien har tillgången på arbete varit 

jämförelsevis god, särskildt under kvartalets första hälft. 
Inom byggnadsverksamheten har tillgången på arbete varit mindre god, dock 

bättre än motsvarande tid i fjol. 
Inom möbelindustrien har arbetstillgången varit växlande. Öfverflöd på arbets

kraft har förekommit. 
För bryggeriarbetare har antagits ett nytt tariffaftal att gälla från den 1 juni. 
I de handtverksmässigt bedrifna yrkena, såsom skomakeri, skrädderi m. fl., har i 

allmänhet arbetstillgången varit normal. 
Förutom den stora sågverksstrejken har nnder kvartalet en mindre konflikt före

kommit, som dock omedelbart bilades. 
F. B. 

Malmberget. 

Tillgången å arbete inom bergshandteringen har vid Koskullskulles grufvor varit 
lika god som föregående kvartal; vid Malmberget har den ökats något genom påbörjade 
jordschaktningar och byggnadsarbeten under sommaren; vid Nautanens kopparfält har 
arbetstillgången förbättrats genom att anrikningsverket utvidgats samt brickettverket, 
som brunnit, återuppbyggts. 

Öfverflöd på arbetskraft har förekommit å samtliga ställen. 
Löneförhöjning har ägt rum i fråga om ett flertal arbetare, särskildt mindre af-

lönade och dagsverkare, med cirka 20 öre per dag i medeltal. 
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Lönesänkningar hafva däremot ej inträffat. 
Ofvertidsarbete har stundom förekommit i Malmberget för reparationaarbeten, 

liksom också frivilliga jordschaktningar anordnats för fäder med stora familjer efter den 
ordinarie arbetstidens slut. 

Sommararbetena hafv-a i år knnnat till följd af gynnsammare väderleksförhållan
den börjas l1,'9 a 2 veckor tidigare än föregående år samt hafva bedrifvits i något större 
omfattning. 

C. T. 

Kiruna. 

Luossavaara—Kiirnnavaara aktiebolag och Tnollnvaara grnfaktiebolag sysselsatte 
följande antal arbetare: 

Arbetstillgången vid nämnda bolags företag har ökats, så att nya arbetare anta
gits, nämligen under april 20, nnder maj 10 och under juni 200. Af sistnämnda antal 
tillkommo 50 i anledning af ökning i malmbrytningen och återstående 150 för jord
schaktningar, planeringar och arbeten för anläggning af elektrisk spårväg. 

Antalet arbetssökande, som ej kunnat erhålla sysselsättning, har varit ganska stort. 
Sålunda ha endast å grufbolagens kontor enligt där förda anteckningar anmält sig under 
april omkring 50, under maj 100 och nnder juni 25 sådana. 

Linbaneanläggningen för malmtransport mellan Tnolluvara malmberg och last
platsen invid linjen Kiruna—Kalixfors (omkring 2 km. söder om Kiruna) har fullbor
dats, och malmtransporten från sagda malmberg nar nnder hela kvartalet fortgått. 

Några större arbeten utöfver dem, som af grufbolagen utförts, hafva icke före
kommit. 

I fråga om ställningen å arbetsmarknaden hafva för öfrigt under kvartalet icke 
förefunnits några förhållanden af art att böra i kvartalsrapporten omnämnas. 

S. M. H 



Bestämmelser angående arbets- och löneförhållanden 
vid Stockholms stads arbeten 

att jämväl i tillämpliga delar lända till efterrättelse vid träffandet 
af personliga arbetsaftal.1 

§ 1. 

Vid arbetares antagande skall alltid dugligheten i främsta rum
met vara det bestämmande. Därnäst skall hänsyn tagas till, at t 
den sökande är mantalsskrifven i staden eller närliggande kommu
ner eller har försörjningsplikt; börande under i öfrigt lika förhål
landen den äga företräde, som förut haft anställning vid stadens ar
beten oeh därvid visat sig vara lämplig och duglig. 

I den utsträckning vederbörande arbetsbefäl finner lämpligt 
skall förmedling af anställning vid stadens arbeten ske genom 
Stockholms stads arbetsförmedling. 

Vid förestående, mera omfattande minskning af arbetsstyrkan 
inom en afdelning bör vederbörande arbetsbefäl därom göra anmälan 
t i l l förmedlingsanstalten. 

Arbetares 
anställande 

m. m. 

§ 2 . 

Då af arbetsbefälet sådant påfordras, skall mellan vederbörande 
arbetschef eller dennes representant och vederbörande arbetare träf
fas ett skriftligt arbetsaftal i enlighet med bifogadt aftalsformulär 
(bil. 4) och här meddelade bestämmelser. 

Vederbörande arbetschef eller dennes representant fördelar och 
leder arbetet samt antager och afskedar arbetare utan att någon 
deras förening därvid må ingripa. Arbetsförman äger dock ej rä t t 
a t t afskeda arbetare förr, än närmast högre arbetsbefäls medgifvande 
inhämtats. 

Arbetsaftal 
m. m. 

§ 3 . 

Därest vid arbetares anställning icke annorlunda bestämmes, 
skall gälla en ömsesidig uppsägningstid af minst 8 dagar, och skall 

Uppsäg
ningstid. 

1 Utarbetade ntaf en af Stockholms stads arbetschefer och representanter för staden» 
arbetare bestående underhandlingsnämnd samt antagna den 7 september 1905 att ome
delbart träda i kraft. 
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denna uppsägningstid under alla förhållanden strängt iakttagas af 
båda parterna. Vid svårare förseelse må dock arbetare kunna ome
delbart afskedas. 

§ 4 . 

Arbetares 
allmänna 

skyldigheter. 

Arbetare åligger a t t i sitt arbete uppträda nykter t och ordent
ligt samt med flit och omsorg utföra så mycket och så godt arbete, 
som i hans förmåga står. 

Arbetare må icke inskränka arbetstiden genom dess användande 
till annat än förelagdt arbete. 

§ 5. 

Förenings
rätt m. m. 

Rät ten a t t under alla förhållanden fritt och okränkt deltaga i 
arbete skall likasom föreningsrätten hållas i ömsesidig helgd. 

§ 6. 

Ordinarie 
arbetstid. 

Den ordinarie arbetstiden är i regel begränsad t i l l 10 t immar 
hvarje helgfri dag, med de undantag, som för vissa slag af arbetare 
(såsom vakter, de vid verkens drift anställda m. fl.) kunna betingas 
af hänsyn t i l l deras särskilda åligganden. 

Där så ske kan, skall arbetet på lördagar afslutas tidigare än 
pä andra arbetsdagar. 

A hvarje arbetsplats skall om möjligt finnas et t anslag, angif-
vande den ordinarie arbetstidens början och slut samt rasterna under 
olika arbetsdagar i veckan. 

Arbetet skall påbörjas och afslutas på de för hvarje arbets
plats bestämda tider, för så vidt arbetsbefälet icke finner hinder 
därför möta. 

§ 7. 

Öfvertids-
arbete. 

Arbete, utfördt å annan tid än den ordinarie arbetstiden, betrak
tas såsom öfvertidsarbete och betalas, där icke annorlunda blifvit 
bestämdt, med visst t i l lägg t i l l den ordinarie timlönen, utgörande 
för sön- och helgdagsarbete 100 procent och för annat öfvertids
arbete 50 procent. Vid bestämmandet huruvida öfvertidsarbete skall 
anses vara utfördt å sön- eller helgdag gäller vanlig dygnsberäk
ning (från kl. 12 på natten ti l l kl. 12 påföljande natt) . 

Vid arbete i skift och vid regelbunden vakthållning äfvensom 
för driftspersonalen vid de olika verken bestämmes aflöningen obe
roende af hvad om tilläggsprocent för öfvertidsarbete är fastställdt. 

För den tid, som åtgår t i l l maskiners eller redskaps regelbundna 
vård eller skötsel, å tnjuta ifrågavarande arbetare endast ordinarie 
timpenning. 
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§ 8 . 

Aflöningen utbetalas beträffande timlönsarbetare och vid ren
hållningsverket mot månadslön anställda arbetare till arbetaren 
själf eller hans befullmäktigade ombud å bestämd dag, hvar 14:de 
dag eller två gånger i månaden. 

Aflöning utbetalas för arbetares verkliga arbetstid; dock skall 
— då under vintertiden dagarnes korthet och frånvaron af artifi
ciell belysning nödvändiggör arbetstidens inskränkning — aflöningen 
utgå för minst 8 timmar. 

Aflönings 
utbetalande. 

§ 9 . 

Den normala timpenningen skall för i yrket fullt utbildad och 
fullt arbetsför samt erkändt duglig arbetare utgå med det belopp, 
som för hvarje särskildt fack är bestämdt i här vidfogade special
bestämmelser (bil. 1—5). 

För arbetare, som icke motsvarar de sålunda angifna fordring
arna, kan timpenningen i större eller mindre mån nedsättas under 
den bestämda normaltimpenningen, dock med högst tjugu procent. 

Arbetare kan efter arbetsbefälets afgörande erhålla högre tim
penning än den normala. 

Normal
timpenning. 

§ 10. 

Ackordsarbete användes i alla sådana fall, där dylikt befinnes 
vara lämpligt. 

Vid allt ackordsarbete träffas öfverenskommelse mellan veder
börande arbetschef eller dennes representant och den eller de arbe
tare, åt hvilka ackordet erbjudes, och skall uppgörelse därom, så 
vidt möjligt, ske före arbetets påbörjande. I undantagsfall, då på 
grund af arbetets .beskaffenhet dylik öfverenskommelse icke kan på 
förhand träffas, må dock, om båda parterna därom äro ense, fast
ställandet af ackordspriset ske först viss tid efter arbetets påbör
jande. 

Där så i särskilda fall befinnes lämpligt, bör under den förut
sättning, att arbetsmetoder och arbetstid ej undergå sådana föränd
ringar, som kunna betinga motsvarande ändringar i ackordsprisen, 
öfverenskommelse träffas om fasta ackordsprislistor, hvilka skola 
gälla för viss, längre tid. 

Ackords
arbete. 

§ 11. 

Vid allt ackordsarbete skall arbetarens timlön vara garanterad. 
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§ 12. 

Vid gemensamhetsackord erhåller arbetaren del i ackordsöfver-
skottet enligt den beräkningsgrund, hvarom vid ackordsaftalets träf
fande öfverenskommits. Vid dylikt ackord, som varar längre än 
två veckor, äger arbetaren, därest icke annorlunda bestämts, att vid 
första aflöningstillfället utbekomma s. k. förskott, beräknadt efter 
den för honom gällande timpenning. Uppmätning bör ske minst en 
gång i månaden, så att arbetaren vid andra aflöningstillfället erhål
ler då intjänt öfverskott. Vid uppmätning äger arbetslaget rätt att 
hafva ett ombud närvarande. 

§ 13. 

Särskild er
sättning vid 
arbete å an
nan arbets

plats. 

Vid verkstad, varf eller annan fast arbetsplats anställd arbe
tare, som beordras utföra arbete å annan arbetsplats, äger utöfver 
vanlig aflöning åtnjuta skälig ersättning för honom däraf orsakade 
olägenheter eller extra kostnader. 

§ 14. 

Olycksfalls
ersättning 
och sjuk

hjälp. 

Vid oförmåga till arbete, föranledd af olycksfall i arbete för 
stadens räkning, erhåller arbetaren ersättning med 1 krona 50 öre 
om dagen från den dag, då olycksfallet kommit under läkares be
handling, och intill dess stadens ersättningsskyldighet på grund af 
i lag stadgade bestämmelser inträder. 

Blifver arbetare, som icke kan blifva medlem uti af staden» 
verk understödd sjukkassa, oförmögen till arbete på grund af sjuk
dom, hvilken ej vållats af sådant olycksfall, som i föregående mo
ment sägs, och ej heller föranledts af alkoholmissbruk eller venerisk 
smitta, erhåller arbetaren från och med den dag, då sjukdomsfallet 
kommit under läkares behandling, sjukhjälp med 1 krona 25 öre 
om dagen; dock att dylik sjukhjälp icke utgår för mer än 60 dagar 
under loppet af ett kalenderår. 

§ 15. 

Skiljedom. Meningsskiljaktigheter, som uppstå mellan vederbörande arbets
ledare och arbetare och hvilka icke genom förlikning biläggas, skola, 
om endera parten det yrkar, hänskjutas till afgörande af fem ojäf-
vige skiljemän, hvilka utses: två af det stadens verk, tvisten gäl
ler (byggnadskontoret, gasverket eller renhållningsverket), två vare 
sig af den eller de arbetare tvisten gäller eller af deras yrkesför
ening samt den femte, som skall leda skiljenämndens förhandlingar 
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och vid lika röstetal äga utslagsröst, af de sålunda valde fyra 
skiljemännen. Enas skiljemännen icke vid valet af ordförande, an
modas öfverståthållareämbetet att utse femte ledamot. 

Om möjligt skall skiljenämnden vara konstituerad senast 14:de 
dagen och skiljedomen afkunnas senast den 30:de dagen efter den dag, 
då skiljedom påkallats. 

Bestämmande af ackordsprisens storlek får icke dragas under 
skiljenämnds afgörande. 

§ 16. 

Vid Stockholms stads arbeten får blockad, strejk eller lockout 
icke under några förhållanden äga rum. 

Förbindelse 
mot strejk 
och lockout. 

§ 17. 

Förevarande bestämmelser jämte vidfogade specialbestämmelser 
gälla till 1 maj 1907 och därefter år efter år, därest icke Stock
holms stadsfullmäktige annorlunda besluta eller uppsägning genom 
offentligt tillkännagifvande minst 60 dagar före bestämmelsernas 
utlöpande skett vare sig af stadens verk eller af stadens arbetare 
jämlikt beslut å allmänt möte. 

Dessa bestämmelser afse timarbetarne vid Stockholms stads 
arbeten inom staden och i dess omedelbara närhet äfvensom mot 
månadslön anställda arbetare vid stadens renhållningsverk samt 
ordinarie eldare och smörjare vid elektricitetsverket. 

Bestämmel
sernas till
lämplighet. 

Ofvanstående bestämmelser, jämte vidfogade specialbestämmelser, 
godkännas. 

Stockholm den 7 september 1905. 

För Stockholms stads byggnadskontor: 
(Underskrift.) 

För Stockholms gasverk: 
(Underskrift.) 

För Stockholms stads renhållningsverk: 
(Underskrift.) 

För Stockholms stads arbetare: 
(15 underskrifter.) 



433 BESTÄMMELSER ANGÅENDE STOCKHOLMS STADS ARBETEN. 

Bilaga 1. 

Specialbestämmelser för byggnadskontorets arbeten. 

Den normala timpenningen utgör: 
för stenhuggare 53 öre 

» gråstensmurare och cementarbetare 48 > 
» bergsprängare 45 » 
» betonarbetare 40 > 
> pålningsarbetare, jordschaktare, trädgårds- och diversearbetare . 36 » 
» timmermän, byggnads- 48 > 
> > hamn- och varfs- > . 43 » 
» snickare, fin- 55 > 
» » varfs- 46 » 
•» järnarbetare (såsom smeder, bänkarbetare m. fl.) 45 » 
» » hjälpare (vuxna) 35 > 
» kloakrörläggare 45 » 
> tegelmurare 60 » 
» » hjälparbetare, manlig 36 > 
» » » kvinnlig 30 > 
» trädgårdsarbetare, kvinnlig 22 v 
T nattvakter 35 > 
» lasskrifvare 40 » 
» rörläggare vid vattenledningen 43 .» 
» mätareuppsättare vid vattenledningen 42 » 
>: diktare och hjälpare vid vattenledningen 38 » 

Ofvanstående timlöner gälla äfven för motsvarande arbetare vid 
belysningsverken och renhållningsverket, därest icke annorlunda blifvit 
uttryckligen bestämdt. 

Bilaga 2. 

Specialbestämmelser för belysningsverken. 

Den normala andningen utgår enligt nedanstående tabell: 

1. 

Vid Värtagasverket. 

A. Arbeten på skift: 

gastillverkning: system I per 1,000 m3 tillverkad gas 7 kronor 50 öre, 
» II » » » > » 3 kronor. 

I ackordspriset är ersättning för slaggniug och lagning af retorter i 
drift inberäknad. 
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ångpanneeldare på skift 46 öre i timmen 
handtlangare till d:o på skift 42 » » » 
kokssläckare på skift 43 » , » 
kokstransporterare (retorthus II) på skift 44 •» » 
saltkokning 46 ••> 

jämte bibehållande af nu utgående premier. 
rengöring af kaustikammoniakapparaterna 38 » •> » 
syretappning 38 » » 
tillverkning af kaustik ammoniak . .• 54 » > 

jämte bibehållande af nu utgående premier. 

B. Öfriga arbeten: 

maskinskötare vid kokskross (dagarbete) 40 öre i timmen 
tjärseparering (dagarbete) 40 » » » 
ombyte af reningsmassor: 

mindre 38 kronor 
större 73 » 

handtlangare 36 öre i timmen 
kollossning 38 •» » » 

vid arbete på ackord 8 öre per ton. 

2. 

Vid Klaragasverket. 

A. Arbeten på skift: 

gastillverkning: per 1,000 m3 tillverkad gas 7 kronor 50 öre. 
I aekordspriset är ersättning för slaggning och lagning af retorter i 

drift inberäknad. 
ångpanneeldare 46 öre i timmen 
kokssläckare 43 » » » 

B. Öfriga arbeten: 

maskinskötare vid kokskross 40 öre i timmen 
ombyte af reningsmassor 27 kr. per kista 
handtlangare 36 öre i timmen. 

3. 

Vid mätare- och rörledningsafdelningen. 

rörläggare 43 öre i timmen 
» diktare ocb hjälpare 38 •» •> » 

gräfvare 36 » » » 
servisarbetare 43 » » » 

» hjälpare 38 » » » 
mätareuppsättare 42 > » » 

» hjälpare 38 » » » 
andra handtlangare 36 » » » 

23 
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4. 

Vid elektricitetsverket. 

fast anställda eldare samt smörjare: 
under det första arbetsåret 110 kronor i månaden. 
efter ett års arbete 120 » » » 

eldare, som ej äro fast anställda (extra): 
under det första arbetsåret 40 öre 1 timmen 
efter ett års arbete 42 » •> » 

I öfrigt gälla de i fråga om byggnadskontorets arbetare bestämda 
timlönerna. 

Bilaga 3. 

Specialbestämmelser för renhållningsverket. 

A. Hämtningsarbetare. 

Aflöningen för det ordinarie arbetet utgör: 
1) För hämtning under natt 14 öre per kärl, hvartill kommer 1 krona per 

dag och man, oafsedt om arbetaren å natten tjänstgjort eller icke, (den 
s. k. dagkronan). 

Listpenningar utgå med 60 öre per natt. 
För na angifna aflöning skola utan särskild ersättning utföras följande 

arbeten, nämligen rapporters fortskaffande från och till hufvudkonto-
ret, sågning och huggning af ved samt all körning af kol, ved och 
koks. 

2) För nuvarande brovaktstjänstgöring 4 kronor 50 öre per vakt. 
Ersättning för öfvertidsarbete utgår med 40 öre per timme under dag

tid, hvarmed förstås tiden mellan kl. 6 f. m. och 9 e. m., och med 60 
öre per timme under natt eller sön- och helgdag. 

För »budade» kärl, som ej kunnat hämtas på grand af fel från den bu
dandes eller budningsbokhållares sida, lämnas ersättning såsom för hämtade kärl. 

B. Gaturenhållningsarbetare. 

Aflöningen för det ordinarie arbetet utgör per månad: 
för soparebasar och kuskar 100 kronor 

» sopare och stalldrängar 95 » 
» ordinarie soplämpare 85 » 
» dagsopare 80 » 

Ersättning för öfvertidsarbete utgår för samtliga ofvanstående arbetare 
utom stalldrängar och soplämpare med 40 öre per timme; dock att för öfver-
tid under natt samt sön- och helgdag betalas 60 öre per timme. 

Beträffande sopare, soparebasar, kuskar och dagsopare gäller för den or
dinarie arbetstiden följande beräkningssätt: 
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a) å söckendagar beräknas arbetstiden för sopare, soparebasar och dagsopare 
till 10 timmar, för kuskar till 11 timmar (däri inberäknadt tiden för 
hästens skötsel); 

b) en timmes arbete änder natt beräknas motsvara l1/» timmes söckendags-
arbete; 

c) som natt anses tiden från kl. 9 e. m. till kl. 6 f. m.; 
d) som sabbatstid anses tiden från kl. 6 f. m. till kl. 9 e. m. å sön- och 

helgdagar; 
e) å sön- och helgdagar anses som ordinarie arbetstid 6 timmar på morgon 

eller förmiddag utan beräkning af tidstillägg; 
f ) den effektiva arbetstiden får ej öfverskrida 6 timmar i en följd; 
g) under tiden från och med den 1 maj till och med den 30 september 

skall hvarje arbetare erhålla ledighet från arbetet hvarannan måndag utan 
afdrag å aflöningen; 

h) den tid, arbetare skall arbeta utöfver natt- och morgonarbetet, är han 
skyldig utgöra halfdagsvis i tur och ordning på för- eller eftermiddag, 
därvid han skall verkställa hvad arbete, som förekommer; 

i) dessutom är arbetare skyldig att halfdagsvis i mån af behof å för- eller 
eftermiddag utföra arbete äfven de dagar, då han enligt förestående be
stämmelser skulle åtnjuta ledighet; dock skall såsom ersättning motsva
rande förmån af ledighet beredas honom inom fjorton dagar, eller, om så
dan ledighet icke kan beredas, lämnas ersättning för öfvertid, hvilken er
sättning utbetalas vid andra aflöningstillfället efter arbetets utförande; 

j) sopare, hvilka äro körvana, äro under tjänstgöring skyldiga ersätta lediga 
kuskar; 

k) samtliga arbetare äro underkastade de förändringar i tid och sätt för ar
betets utförande, som betingas af vederbörande myndighets föreskrifter 
eller förändrade anordningar vid sopstationerna, dock så att hvad här 
ofvan föreskifves om arbetstidens längd icke undergår någon förändring; 

l) skulle någon ändring i gällande arbetsordning företagas under sommar
månad, skall underrättelse därom lämnas till arbetarne minst 14 dagar i 
förväg. 

C. Arbetarne vid Löfsta. 

Den normala timpenningen utgör: 

a) för timmermän 43 öre 
b) » latrinarbetare 41 » 

(vid ösning af latrin i pråm 50 öre) 
fi) > pråmstyrare 28 » 
Tiden beräknas från afgången från Löfsta till återkomsten (utan öfvertidsberäk-

ning). Pråmstyrare är skyldig att under den tid, for hvilken han erhåller 
betalning, utföra arbete ombord i enlighet med befälhafvarens order. Vid 
uppehåll under resa, därvid annat arbete än pråmstyrning ej förekommer, 
betalas half timpenning. 

d) för diversearbetare 36 öre 

Till räknekarl betalas under latrinlossning på landet 3 kronor 50 öre 
on> dagen med skyldighet för räknekarlen att biträda vid lossningen, ltäkne-
karl skall utan särskild ersättning styra latrinpråm till och från lossnings
platsen under högst tio timmar per dag samt under vistelsen därstädes an
svara för pråmens pumpning och noggranna vård. 
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Vissa ackordsarbeten : 

a) lossning af sopvagnar med pråralastning: 50 öre per registerton. 
(då latrin af extra manskap iblandas, afdrages 1 ton för 40 kärl.) 
b) rundlossning af sopvagnar: T i o per vagnslast; 
(för Tagnsskjntning dessutom 10 öre per vagn.) 

Vagnslossare, tillhörande dagsoplaget, erhålla hvar tredje söndag fri; 
c) utlastning af vintersopor: 80 öre per registerton; 
(laget skall utan ersättning iblanda latrin.) 
d) lossning af skräpsopvagnar: 5 kr. per vagnslast; 
e) lossning och förbränning af skräpsopor, per man och 8 timmars 

skift: vid nya ugnen 3'"5 kr. och vid gamla ugnen 3-so kr.; 
/ ) pudrettlastning i fartyg eller järnvägsvagn: 3 öre per hl. 
g) lossning och magasinering af torf: i öfre ladan l1/2 öre och i 

nedre ladan l1 /4 öre per hl. 

I öfrigt gälla de i fråga om byggnadskontorets arbetare bestämda 
timlönerna. 

Bilaga 4. 

Formulär till arbetsaftal. 

Mellan N. N. och N. N., hvilken denna dag antagits såsom arbetare vid 
Stockholms stads (verk) med en ömsesidig uppsägningstid af 

dagar, är det aftal träffadt, att för arbetarens ifrågavarande anställ
ning skola i tillämpliga delar lända till efterrättelse gällande »Bestämmelser 
angående arbets- och löneförhållanden vid Stockholms stads arbeten». 

Af detta aftal äro två lika lydande exemplar underskrifna och utväxlade. 

Stockholm den 

Bevittnas: 

Uppsagdt den 
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Förklaringar och tilläggsbestämmelser 

beträffande särskilda punkter af gällande »Bestämmelser angående arbets-
och löneförhållanden vid Stockholms stads arbeten». 

Vid § 2. 

Det tillkommer under alla förhållanden vederbörande arbetschefer att 
fortfarande såsom hittills själfva utfärda de ordningsregler, som befinnas vara 
erforderliga. 

Vederbörande arbetsförman äger rätt att för tillfället afstänga arbetare 
från arbete på grund af onykterhet eller annan liknande anledning. 

Vid § 6. 

I den mån arbetets beskaffenhet sådant medgifver, skola de arbetare, som 
det önska, erhålla ledighet den 1 maj. 

Vid § 7 mom. 1. 

Ackordsarbete är undantaget från bestämmelserna i § 7 angående visst 
tillägg för öfvertidsarbete, då nämligen enligt § 10 ersättningen för ackords
arbete bestämmes genom särskild öfverenskommelse. Som emellertid principen 
vid beräknandet af ersättningen för ackordsarbete — inklusive sådant, som 
utföres under öfvertid — bör vara, att arbetsförtjänsten för hel aflöning icke 
blir lägre än den skulle blifvit, därest hela arbetet utförts emot timpenning, 
må gifvetvis vid öfverenskommelse om ackordspris skälig hänsyn tagas till 
förekomsten af öfvertidsarbete, äfvensom ändring i träffad öfverenskommelse 
om visst ackordspris kunna påfordras, för så vidt väsentligare ökning eller 
minskning af öfvertidsarbete förekommer. 

Vid § 7 mom. 2. 

Som uttrycket »driftspersonalen» afser den för driften erforderliga per
sonalen, kommer från gasverkets sida till driftspersonalen fortfarande som 
hittills att räknas koks- och reningsarbetare jämte andra för driften anställda 
ackordsarbetare. 

Vid § 8 mom. 1. 

Vederbörande arbetschef har lofvat taga under ompröfning ett af de vid 
elektricitetsverket mot månadslön anställda arbetare framställdt önskemål, att 
i likhet med hvad vid renhållningsverket vore förhållandet aflöningen måtte 
utbetalas hvar 14:de dag samt, därest det lämpligen läte sig göra, vidtaga 
en förändring i sådan riktning. 

Vid § 8 mom. 2. 

Bestämmelsen i momentet är icke att tolka så, att arbetarne under hela 
den mörka årstiden erhålla betalning efter allenast 8 timmars arbetsdag. 
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Vid § 9. 

Det i mom. 2 omnämnda afdraget för sådan arbetare, som icke motsvarar 
de i mom. 1 angifna fordringarna, bör icke för samtliga dylika arbetare utgöra 
'20 %, utan inom den angifna gränsen växla efter omständigheterna, och må 
bestämmelsen om nämnda afdrag ej medföra, att någon arbetares aflöning nu 
minskas under hittills för honom utgående belopp. 

Vid § 14. 

Arbetscheferna hafva förklarat, att, så vidt på dem ankommer, de arbetare
grupper, som hittills åtnjutit fri läkarebehandling, medicin och sjukhusvård, 
framdeles skola bibehållas vid nämnda förmåner. 

Dessutom har medgifvits: 
att den nu verkställda löneregleringen skall i den utsträckning så ske 

kan medföra förbättring af samtliga arbetares aflöningsförmåner; 
att vid rensning af högre bergväggar, rengöring af kloaker eller andra 

arbeten af särskildt lifs- eller hälsofarlig beskaffenhet timpenningen skall för
höjas med belopp, livarom särskild öfverenskommelse träffas; 

att de arbetare, som för närvarande äro indelade på skift om 8 timmar, 
skola bibehållas vid denna indelning i den mån anledning till förändring här-
utinnan ej förekommer; 

att på de större arbetsplatserna skola, där så påfordras och lämpligen 
kan ske, anordnas skjul eller andra lokaler, i hvilka arbetarne må äga att 
förvara sina tillhörigheter och intaga sina måltider, saint 

att när staden själf utför större, nya husbyggnadsarbeten — hvilka nu 
i allmänhet utföras på entreprenad — de för nämnda arbeten särskildt an
tagna byggnadsarbetarne skola erhålla betalning i enlighet med på den enskilda 
arbetsmarknaden gällande arbetspriser. 

Vid specialbestämmelserna för belysningsverken. 

Beträffande ackordsbetalningen för kollossning vid Värtagasverket är med-
gifvet, att hvarje fartygslast skall räknas för sig. 

De arbetare vid gas- och elektricitetsverken, som hittills under sommar
månaderna erhållit viss ledighet med bibehållen lön, skola fortfarande åtnjuta 
samma förmän mot nu gällande villkor. 

Vid specialbestämmelserna för renhållningsverket. 

Renhållningsverkets arbetare skola i samma utsträckning som hittills till
handahållas lämpliga ytter- och arbetskläder äfvensom bekomma skopenningar. 

Därjämte har från arbetarnes sida framhållits såsom ett önskningsmål, 
att natthämtningsarbetarne, där sådant påfordras, måtte tilldelas varma öfver-
dragskläder, hvilket önskningsmål renbållniDgsdirektören förbundit sig att taga 
i öfvervägande. 
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Renhållningsdirektören har vidare utlofvat, att de lämpliga åtgärder skola 
vidtagas, som på verket ankomma, för att om möjligt bereda natthämtnings-
arbetarne ledighet nätterna till juldagen och midsommardagen. 

Vid renhållningsverket anställda extrakuskar skola i så stor utsträckning 
som möjligt erhålla ordinarie anställning, hvarjämte deras aflöning skall höjas 
i samma proportion som de ordinaries. 

För renhållningsverkets räkning med sopning sysselsatta arbetare erhålla 
under hela året på verkets bekostnad färdigbundna kvastar. 

Ofvanstående förklaringars och tilläggsbestämmelsers öfverensstäm-
melse med de fattade besluten bestyrkes. 

Stockholm den 7 september 1905. 

(Underskrifter.) 
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Statistiska arbetslöshetsundersökningar i Tyskland. 

Ehuru frågan om arbetslösheten och dess afhjälpande måste vara 
ett af de viktigaste problem, som sysselsätta såväl den ekonomiska 
vetenskapen som den sociala politiken, och till följd häraf i alla tider 
varit föremål för forskares och statsmäns uppmärksamhet, är likväl 
kännedomen om densamma ännu högst obetydlig. Icke ens hufvud-
dragen af dess orsaker, omfattning och förändringar äro någonstädes 
föremål för verkligt ingående statistiska observationer, beroende helt 
naturligt på de särskilda svårigheter, som vid dessa undersökningar 
måste möta. I de flesta af de större kulturländerna hafva visser
ligen åtskilliga försök gjorts att från en eller annan synpunkt och 
för någon viss ort belysa spörsmålet, men ingenstädes har man ännu 
hunnit ens så långt, att några allmängiltiga undersökningsmetoder 
hunnit, utbildas och vinna vidsträcktare användning. 

I detta, liksom så många andra dylika hänseenden, har Tysk
land under det senaste decenniet hunnit jämförelsevis långt, och 
ehuru man äfven där ännu knappast kommit öfver experimentens 
stadium, så hafva dessa dock redan gifvit beaktansvärda resultat. 
Såväl ur metodologisk synpunkt som ock med hänsyn till de hittills 
vunna erfarenhetsrönen är det därför af intresse att taga kännedom 
om de i Tyskland verkställda statistiska undersökningarne öfver 
arbetslösheten. 

Vid de särskilda yrkes- och folkräkningar, som år 1895 (resp. 
den 14 juni och 2 december) företogos öfver hela tyska riket, sökte 
man äfven, på framställning af den tyska kommunalstatistiska kon
ferensen, undersöka arbetslöshetens omfattning. För detta ändamål 
infördes å de använda formulären några frågor om förekomst af 
arbetslöshet, om dess längd samt huruvida den förorsakats af öfver-
gående arbetsoförmåga (sjukdom o. d.) eller ej. Dessa frågor skulle 
besvaras af samtliga män och kvinnor, som tillhörde arbetstagarnes 
kategori, med undantag endast af dem, som för framtiden voro full
ständigt oförmögna till arbete. Resultatet af undersökningarna blef, 
att af samtliga de till nämnda kategori hörande, omkring 15-5 mil
lioner, 179,004 arbetsdugliga personer, eller l - u %, voro arbetslösa 
den 14 juni samt 553,640, eller 3-43 %, den 2 december. Beträffande 
de olika slagen af sysselsättning framträdde naturligtvis stora skilj
aktigheter. Så t. ex. uppvisade jordbruket endast 0'6 6 % arbetslösa 
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den 14 juni och 3-62 den 2 dec, under det att för byggnadsyrket de 
motsvarande talen voro resp. 2-8 7 och 15-61 %. Beträffande de särskilda 
yrkesgrupperna förekommo arbetslösa personer i mindre antal 
inom de mer kräfvande specialiteterna, mest däremot bland de ej 
yrkesutbildade, handtlangare o. d. I allmänhet var arbetslösheten 
större inom de stora hufvudgrupperna landtbruk, industri och han
del än inom öfriga slag af arbete. Med afseende å arbetslöshetens 
lokala fördelning må anföras, att, såsom var att förutse, storstäderna 
(med mer än 100,000 inv.) i långt högre grad än de smärre städerna 
och landsbygden voro hemsökta af arbetslösheten, i det att där vid 
de båda undersökningstillfällena resp. 4-8 5 och 7-4 2 % af arbetstagarne 
befunnos sakna sysselsättning. 

Äfven i andra hänseenden framträdde afsevärda olikheter. Ar
betslösheten förekom oftare bland yngre än bland äldre arbetare, 
oftare bland männen än bland kvinnorna. Jämförelsevis få arbets
lösa voro gifta, och bland dem hade de flesta små familjer, hvilket 
visar, att familjeförsörjarne tydligen vid antagandet af anställning 
fästa särskild vikt vid att erhålla fast arbete och inkomst. Under
sökningarnes anordning medgaf visserligen ej en närmare under
sökning af frågan om arbetslöshetens varaktighet, men så mycket 
kunde dock konstateras, att långvarig arbetslöshet förekom jäm
förelsevis oftare om sommaren än under vintern. 

Det vid dessa båda öfver hela riket anställda undersökningar 
erhållna primärmaterialet gjordes vid åtskilliga städers statistiska 
byråer till föremål för närmare bearbetning, i hvad ankom den egna 
orten, och i några större städer anställde man i samband därmed 
särskilda mera ingående undersökningar. För dessa orter föreligga 
sålunda detaljerade upplysningar om arbetslöshetens orsaker och 
långvarighet, om de arbetslöses härkomst, yrkesutbildning, sista 
anställning o. s. v. 

Någon allmän statistisk undersökning öfver arbetslösheten har 
sedermera ej verkställts i Tyskland. Åtskilliga större stadskommu
ner hafva emellertid af frågans stora vikt föranledts att på egen 
hand anordna utredningar rörande densamma. Därvid hafva ganska 
olikartade tillvägagångssätt kommit till användning, i det att på 
några ställen fullständiga och därför dyrbara undersökningar verk
ställts, under det att man på andra håll allenast anmodat de arbets
lösa att själfmant lämna erforderliga upplysningar och sålunda 
grundat utredningen på dessas eget intresse af frågans belysande. 
Bland städer, som föranstaltat undersökningar af sistberörda slag, 
må särskildt framhållas Stuttgart, där myndigheterna numera re
gelbundet den 1 februari, 1 juli och 1 november hvarje år med an
vändande af detaljerade frågeformulär söka införskaffa rikhaltiga 
upplysningar om arbetslösheten i staden vid de olika tidpunkterna. 
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En särskild ställning intaga de arbetslöshetsundersökningar, 
som från och med år 1902 under oktober månad hvarje år anställas 
i Dresden. Enligt den för Sachsen gällande inkomstskattelagen 
skall hvarje husägare lämna uppgift å de personer, som bo eller 
drifva näring å hans egendom med angifvande af deras yrke, ålder, 
inkomst m. m. Härvid skall jämväl för alla arbetstagare meddelas, 
huruvida de hafva anställning samt i sådant fall arbetsgifvarnes 
namn, yrke och adress. Af husägarnes listor måste sålunda framgå, 
hvilka personer vid tidpunkten för uppgifternas afgifvande äro ar
betslösa äfvensom under hvilken adress de kunna anträffas. Under 
åberopande af denna omständighet hemställde Dresdens kommnnal-
statistiska byrå i febr. 1902 hos vederbörande stadsmyndighet att 
under oktober månad hvarje år skulle med ledning af de ofvan-
nämnda inkomstskatteuppgifterna anställas en arbetslöshetsunder
sökning. Förslaget antogs, nödiga medel ställdes till förfogande, 
och den första undersökningen företogs under oktober månad samma 
år. För hvarje arbetstagare, som å husägarnes listor angifvits sakna 
anställning eller för hvilken anteckning saknades om arbetsgifvare, 
hade på förhand särskilda blanketter utskrifvits med upptagande 
af de upplysningar om adress, yrke, ålder, hyresbelopp o. d., som 
kunde inhämtas af listorna. Blanketterna öfverlämnades nu af po
listjänstemän vid personliga besök till vederbörande arbetslösa, hvilka 
fingo själfva besvara de därå framställda utförliga frågorna. Det 
erhållna blankettmaterialet tillställdes sedan den komröunalstatisti-
ska byTån för granskning och bearbetning. Omfattande kontroll
undersökningar anställdes för utrönande af, i hvilken grad materialet 
kunde vara ofullständigt på grund af att vissa arbetslösa möjligen 
antecknat sig såsom i arbete kvarstående hos sin senaste arbetsgif
vare el. d. Härigenom vanns nödig kännedom om metodens brister 
och de korrektioner med afseende å resultaten, som i anledning däraf 
borde vidtagas. Dylika kontrollförsök hafva företagits vid de olika 
undersökningarne, hvilka också torde hafva lämnat i stort sedt till
fredsställande material för bedömande af arbetslösheten vid den an-
gifna tidpunkten. 

Denna metod har naturligtvis ett särskildt värde därigenom, 
att den låter sig användas öfverallt, där man regelbundet och utan 
särskilda omkostnader kan, såsom här var fallet, erhålla uppgift på 
hvarje arbetslös person. Då de i Dresden för ändamålet brukade 
inkomstskattelistorna i samma affattning förekomma öfver hela 
Sachsen, kan sålunda arbetslösheten inom hela landet vid samma 
tidpunkt på hösten utan större svårighet undersökas. Sannolikt 
synes ock vara, att åtminstone de större städerna skola efter Dres
dens föredöme tillgodogöra sig tillfället att för sitt vidkommande 
göra spörsmålet till föremål för närmare utredning. 
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För arbetslöshetens belysande är det af naturliga skäl ingalunda 
tillräckligt att med längre mellantider — t. ex. i samband med större 
folk- eller yrkesrakningar hvart 5:te eller 10:de år — inhämta 
upplysningar, huru ingående och i och för sig intressanta dessa än 
kunna vara. Det måste därför betecknas såsom ett viktigt framsteg 
med afseende å dylika undersökningar, när de, såsom numera synes 
blifva fallet i flera tyska storstäder, anordnas en gång hvarje år. 
Oftare torde man näppeligen kunna förvänta, att verkligt uttöm
mande enquéter skola kunna anställas på grund af de stora kost
nader, som alltid måste vara med sådana förenade. Detta hinder 
förefinnes visserligen ej med afseende å de mindre komplicerade 
räkningar af de arbetslöse, som baseras på dessas själfmant lämnade 
uppgifter, och sådana undersökningar hafva därför, såsom ofvan 
nämnts, kunnat på ett eller annat ställe anordnas flere gånger om 
året. Men klart är, att man därvid icke kan vänta erhålla fullt 
uttömmande uppgifter, än mindre så långt önskligt vore kontrollera 
deras värde. 

Emellertid har man alltmer känt vikten af att lära känna ar
betslösheten icke blott regelbundet hvarje år utan äfven för de 
skilda tidpunkter under året, då arbetsmarknaden af klimatiska och 
andra skäl har olika styrka och därmed äfven arbetslösheten väx
lar. Likaså är det naturligen ej nog att hämta material härom 
endast från storstäderna, där arbetsförhållandena lätt blifva extrema, 
särskildt vid dåliga konjunkturer, då, enligt hvad vissa undersök
ningar redan gifvit vid handen, de arbetslösa draga sig från lands
bygden och småstäderna till de större arbetscentra. Önskningsmålet 
måste sålunda med afseende å detta forskningsområde vara, att för 
hela landets arbetsmarknad med regelbundna mellantider under året 
erhålla i möjligaste mån fullständiga rapporter angående de vikti
gaste data, som erfordras för bedömande af arbetslösheten. En så
dan fortlöpande arbetslöshetsstatistik har i Tyskland påbörjats år 
1903 på initiativ af den arbetsstatistiska byrån i tyska rikets sta
tistiska centralämbetsverk. Den därvid använda metoden är icke 
ny, utan användes redan förut i åtskilliga andra länder samt har 
äfven i Tyskland i någon mån dessförinnan tagits i anspråk. Den 
har emellertid af den statistiska byrån så utbildats och utvecklats, 
att dess resultat både med hänsyn till korrektheten och till räck
vidden af de slutsatser, som däraf kunna dragas, torde vara värda 
den största uppmärksamhet. 

På våren 1903 framställde den arbetsstatistiska byrån hos de 
tyska arbetarefackorganisationer, som lämna understöd åt sina ar
betslösa medlemmar och till följd däraf måste känna deras antal, 
en anhållan om medverkan för införskaffande af uppgifter härom. 
Under gemensamma öfverläggningar utarbetades ett formulär, på 
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hvilket angifves — med fördelning efter kön — medlemsantalet vid 
kvartalets slut, sammanlagda antalet arbetslösa medlemmar under 
kvartalet, de arbetslösa medlemmarnes antal vid kvartalets sista 
dag på platsen eller på resa, äfvensom uppgifter om utbetalade ar
betslöshetsunderstöd. 

Dessa formulär, tyckta å brefkort, tillhandahållas fackorgani-
sationernas olika lokalafdelningar, hvilka vid hvarje kvartals slut 
ifylla formulären och insända brefkorten, till organisationens central
styrelse. Denna sammanställer de sålunda ingångna uppgifterna i 
en öfversiktstabell för hela organisationen och öfverlämnar densamma 
omedelbart till det statistiska ämbetsverket. Oaktadt det arbete, 
som med detta tillvägagångssätt skulle kräfvas af organisationerna 
och deras lokalafdelningar, ställde sig dessa synnerligen tillmötes
gående till planen, så att densamma kunde bringas till utförande 
redan under 2:dra kvartalet år 1903. För denna period afgåfvos 
uppgifter beträffande 213,902 arbetare, tillhörande 42 olika fackför
bund; efter hand hafva allt flera organisationer anslutit sig till 
detta undersökningsarbete, samtidigt med att deras lokalafdelningar 
med större noggrannhet och snabbhet insändt sina rapporter, så att 
det statistiska ämbetsverkets redogörelse för 1904 års sista kvartal 
omfattade 641,653 arbetare inom 51 fackförbund. De återstående 
organisationer, som för närvarande lämna arbetslöshetsunderstöd 
eller stå i begrepp att göra det, hafva ock efter hand lämnat sin 
medverkan, hvarför rapportsystemet under 1905 års andra kvartal 
berörde omkring 850,000 personer och för år 1906 beräknas komma 
att regelbundet omfatta öfver en million arbetstagare, företrädesvis 
anställda inom industriella yrken. 

Från och med slutet af år 1903 hade dessa undersökningar ge
nom det statistiska ämbetsverkets kontroll vunnit erforderlig enhet 
och korrekthet, hvarför af dem kunna erhållas tillförlitliga upplys
ningar om arbetslösheten bland de förevarande organisationernas med
lemmar under det sista kalenderåret. Härom lämnas i det efter
följande vissa uppgifter, hämtade ur »Reichsarbeitsblatt», där öfver-
siktliga kvartalsredogörelser regelbundet lämnas. 

Arbetslösa personer. 
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Till komplettering af de här meddelade siffrorna rörande ar
betslösheten vid slutet af hvarje kvartal må äfven anföras några 
uppgifter om under loppet af resp. kvartal 

inträffade fall af arbetslöshet: 

Med afseende å ofvanstående uppgifter om arbetslösheten såväl 
under loppet af resp. kvartal som ock vid deras slut faller genast i 
ögonen, huru obetydliga skillnader i fråga om arbetslöshetens rela
tiva frekvens, de meddelade procentsiffrorna angifva. Detta beror 
därpå, a t t olika yrken i fråga om arbetstillgång och arbetslöshet 
erbjuda mycket skiljaktiga förhållanden, så a t t medan vissa indu
strigrenar hafva sin intensivaste verksamhetstid förlagd ti l l våren, 
somliga däremot på hösten kräfva mest arbetskraft och åter andra 
under vintern hafva sin lifligaste säsong. När man så sammanslår 
alla uppgifter för olika yrken, blifva genomsnittstalen föga afvi-
kande för de olika kvartalen. Klar t framgår emellertid, a t t arbets
lösheten är i allmänhet störst under vintern, samt at t den i före
liggande fall var något större under 4:de kvartalet 1904 än under 
motsvarande tid år 1903. 

Till belysande af huru växlande förhållandena i detta hänseende 
kunna vara inom särskilda yrkesgrenar, må här anföras några rela
t iva ta l för ett antal sådana. 

Arbetslösheten inom vissa olika yrken. 
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För samtliga organisationer utgjorde den arbetslöshetstid, för 
hvilken understöd utbetalades till medlemmarne, i genomsnitt under: 
4 kvartalet 1903 170 dagar. 3 kvartalet 1904 166 dagar. 
1 > 1904 19 2 > 4 > 1901 17-5 > 
2 » 1904 16 7 » 

Afven härutinnan förekommo naturl igtvis betydande olikheter 
beträffande skilda organisationer. 

De senast behandlade statistiska arbetslöshetsundersökningarne 
kunna i och för sig endast gifva en ofullständig bild af arbetslös
heten, enär de hi t t i l ls endast omfatta et t jämförelsevis mindre antal 
yrken och äfven för dessa lämna upplysningar beträffande allenast 
en bråkdel af samtliga sysselsatta arbetare. Då härt i l l kommer, 
a t t den ifrågavarande delen af arbetarne, nämligen de som tillhöra 
organisationer med understödsutbetalning åt arbetslösa medlemmar, 
torde i regel befinna sig i något gynnsammare situation än flertalet 
öfriga arbetare, följer med nödvändighet häraf, a t t de resultat, som 
med här ifrågavarande metod vinnas, ingalunda kunna blifva ut
tömmande eller ens fullt representativa. Likväl gifva de utan tvif-
vel ett mycket beaktansvärdt bidrag t i l l den i öfrigt så begränsade 
kännedomen om arbetslösheten, och särskildt måste de uppgifter, 
som för samma arbetareorganisation erhållas för olika t idpunkter, 
blifva sinsemellan fullt jämförliga och vägledande. Man torde också 
kunna antaga, a t t metoden skulle, i den mån den utvidgas till a t t 
omfatta allt fler yrken, blifva fullt nöjaktig, därest med densamma 
tid efter annan kombinerades särskilda ingående undersökningar, 
genom hvilka man kunde direkt konstatera, i hvad mån de fort
löpande undersökningarne vore representativa samt hvilka korrek
tioner med afseende å deras resultat torde vara a t t göra. 

Anmärkas må ock, a t t det ej var uteslutande för a t t vinna känne
dom om arbetslösheten i och för sig, som den tyska arbetsstatistiska 
byrån anordnat och fullföljer dessa undersökningar, utan för a t t ge
nom dem vinna material — jämte annat sådant, som regelbundet in
förskaffas — t i l l iakttagande af arbetsmarknadens ställning. Där
vid u tgår man från den förutsättningen, a t t om man för vissa tid
punkter eller t idrymder känner dels hela antalet medlemmar af en 
organisation och dels antalet af dess arbetslösa medlemmar, den väx
lande proportionen mellan dessa ta l ger stöd för slutsatser rörande 
utvecklingen af det yrke, organisationen afser. Eller för a t t använda 
et t förtydligande exempel: om en organisation med 1,000 medlemmar 
har 100 arbetslösa den 1 januari och 200 arbetslösa den 1 april, kan 
man — därest ej förändringen låter sig på annat sätt förklara — däraf 
draga den slutsatsen, a t t förhållandena inom vederbörande yrke under 
den angifna tiden försämrats. I samma mån som ett större antal 
af yrkets arbetare komma a t t redovisas i dylika arbetslöshetsrappor
ter, torde dessa ock gifva tillförlitlig ledning för omdömen härutinnan. 



Arbetslagstiftning i utlandet.1 

(Efter »Annuaire de la législation du travail».) 

År 1901. 

Danmark. 
L a g den 11 a p r i l 1901 a n g å e n d e a r b e t e i f ab r ike r och. dä rmed 

j ämför l ig v e r k s a m h e t s amt om yrkes inspek t ion . (Lov om Arbejde i 
Fabrikker og dermed ligestillede Virksomheder samt det offentliges Tilsyn dermed). 

(Lovtidende, n:ris 28 och 29.) 

Tyskland. 

K u n g ö r e l s e den 3 ap r i l 1901 inne fa t t ande u n d a n t a g från s tad-
g a n d e n a angående söndagshv i l a en l ig t a l l m ä n n a y rkes l agen . (Bekannt-
machung, betreffend Ausnahmen von den Bestimmungen Uber die Sonntagsruhe 
gemäss § 105 e, abs. 1 der Geieerbeordnung). 

(Reichsgesetzblatt, 1901, n-.r 12.) 

L a g den 30 j u n i 1901 om ä n d r i n g af l agen angående y r k e s 
domsto la r den 29 ju l i 1890. Gesetz zur Abänderung des Gesetzes betreffend 
die Gewerbegerichte vom 29. Juli 1890; vom SO. Juni 1901). 

(Reichsgesetzblatt, 1901, n:r 29.) 

K u n g ö r e l s e den 29 sep tember 1901 inne fa t t ande t ex t en t i l l l agen 
a n g å e n d e y rkesdoms to l a r . (Bekanntmachung, betreffend den Text des Ge-
u-erbegerichtsgesetzes in der vom 1. Januar 1902 ab geltenden Fassung; vom 29 
September 1901). 

(Reichsgesetzblatt, 1901, n.r 41.) 

K u n g ö r e l s e den 5 j u l i 1901 angående ä n d r i n g u t i de den (> 
f eb rua r i 1900 u t f ä r d a d e föreskr i f ter i f råga om z i n k h y t t o r s in
r ä t t a n d e och dr i f t . (Bekanntmaehung, betreffend Abänderung der unter dem 
0. Februar 1900 erlassenen Vorschriften Uber die Einrichtung und den Betrieb 
der Zinkhiitten). 

(Reichsgesetzblatt, 1901, n:r 31.) 

1 Forts, från »Meddel.» 1905, s. 211 ff. 
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K u n g ö r e l s e den 15 j u l i 1901 a n g å e n d e en ä n d r i n g i förteck
n i n g e n öfver de i n d u s t r i e l l a a n l ä g g n i n g a r , för h v i l k a s bedr i fvande 
e r f o r d r a s s ä r s k i l d t t i l l s t å n d . (Bekanntmachung, betreffend eine Abänderung 
des Verzeichnisses der gewcrblichen Anlagen, vom 15- Juli 1901). 

(Reichsgesetzblatt, 1901, n:r 32.) 

K u n g ö r e l s e den 5 ok tobe r 1901 a n g å e n d e o rgan i se r ande t i y r k e s 
fö ren inga r af de y r k e s g r e n a r , t i l l h v i l k a o lycks fa l l s fö rsäkr ings 
p l i k t e n b l i fv i t u t s t r ä c k t genom 1900 å r s l a g om fö r säk r ing inot 
o lycks t a l l . {Bekanntmachung, betreffend die berufsgenossenschaftliche Organisa
tion der durch § 1 des Geicerbe-Unfallversichemngsgesetzes der Unfallversicherung 
neu unterstellten Geiuerbezweige, vom 5. October 1901). 

(Reichsanzeiger, 1901, n:r 210.) 

F ö r o r d n i n g den 2 december 1901 a n g å e n d e o lycksfa l l s försäk
r i n g e n s t r ä d a n d e i k ra f t . (Verordnung, betreffend das Inkrafttreten der 
Unfallversicherung, vom 2. December 1901). 

(Reichsgesetzblatt, 1901, n:r 48.) 

England. 

L a g den 17 a u g u s t i 1901 angående f a b r i k e r och h a n d t v e r k . 
(An act to consolidate with amendments the factory and workshop acts). 

(1 Edw. 7 ch. 22.) 

F ö r o r d n i n g a r den 1 ok tobe r och den 17 december 1901 a n g å e n d e 
a n v ä n d a n d e t af s p r ä n g ä m n e n i ko lg ru fvor . (Mines. Coal mines. The 
explosives in coal mines). 

(Statutory rules and orders, 1901, n:r 789, n:r 1010.) 

F ö r o r d n i n g den 11 december 1901 i n n e f a t t a n d e v i s sa b e s t ä m 
mel se r a n g å e n d e h e m a r b e t e . (Factory and Workshop. Home teori: The 
home worl order of the llth December 1901). 

(Statutory rnles and orders, 1901, n;r 983.) 

S ä r s k i l d a fö reskr i f t e r a n g å e n d e l ivad som i a k t t a g a s bör v id be
h a n d l i n g e n af v i s sa s l a g s h u d a r och sk inn . (Amended special rules for 
the handling of dry and drysalted hides and skins imported from China or 
from the west coast of India). 

Frankrike. 
K u n g ö r e l s e den 2 j a n u a r i 1901 angående ä n d r i n g af före

sk r i f t e rna i kungöre l s en den 17 s ep t ember 1900 bet räf fande a rbe t s -
r ä d e n s o rgan i sa t i on och s a m m a n s ä t t n i n g . (Décret du 2 janvic.r 1901 
portant modifications au décret du 17 septcmbre 1900 qui a institué des conseils 
du travail). 

(Journal offieiel dn 5 janvier 1901) 
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L a g den 25 mars 1901 angående ändring i lagen den 8 juli 
1890 rörande utväljandet af delegerade för att vaka öfver gruf-
arbetares säkerhet. (Loi du 25 mars 1901 modifiant la loi du 8 juillet 1890 
sur les dålégués å la sécurité des ouvriers mineurs), 

(Journal flfficiel da 29 mars 1901.) 

Kungörelse den 18 april 1901 med tillägg till den i kungörelsen 
den 15 juli 1893 meddelade förteckningen å de industrier, som äga 
åtnjuta de i lagen den 2 november 1892 medgifna undantagsförmåner 
med hänsyn ti l l minderåriges och kvinnors användande i arbete. 
(Décret du 18 avril 1901 complétant la nomenclature du décret du 15 juillet 1893 
relative aux tolérances prévues par la loi du 2 novembre 1892). 

(Journal officiel du 24 avril 1901.) 

Kungörelse den 16 maj 1901 angående tillämpning äfven på Nya 
Caledonien af lagen den 21 mars 1884 om yrkesföreningar. {Décret 
du 16 mai 1901 promulguant, å la Nouvelle-Calédonie, la loi du 21 mars 1884, 
relative aux syndicats professionnels). 

(Journal officiel du 5 juin 1901.) 

Kungörelse den 14 juli 1901 om ändring af de i kungörelsen 
den 10 mars 1894 meddelade hygieniska och säkerhetsföreskrifter för 
arbetare i industriella företag. (Décret du 14 juillet 1901 modijiant le 
décret du 10 mars 1894 concernant 1'hygihie et la sécurité des travailleurs dans 
les établissements industriels). 

(Journal officiel du 26 juillet 1901.) 

Lag den 18 juli 1901 om i tjänst anställda personers rät t a t t 
bibehållas vid sin anställning i händelse de inkallas till repetitions-
öfningar vid armén eller landtvärnet. (Loi du 18 jvÅllet 1901 garantissant 
leur travail et leur emploi aux réscrvistes et aux territoriaux appelés ä faire 
leur période d'instruction militaire). 

(Journal officiel du 19 juillet 1901.1 

Belgien. 

Kungörelse den 20 februari 1901 angående vissa i lagen om 
ålderdomspensionering den 10 maj 1900 bestämda bidrag. (Arrtté 
royal du 20 février 1901 concernant les mesures d'exécution relatives a 1'allocation 
des primes d''encouragement et de la subvention déterminées par les artides 5 
et 12 de la loi du 10 mai 1900 sur les pensions de vieillesse). 

(Moniteur du 20 mars 1901.) 

Kungörelse den 13 juni 1901 angående utbetalandet af det i § 9 
af lagen om ålderdomspensionering den 10 maj 1900 bestämda bidrag 
af 65 francs. (ArrUi royal du 13 juin 1901 concernant le payement des 
allocations de 65 francs prévues par 1'article 9 de la loi du 10 mai 1900 sur les 
pensions de vieillesse). 

(Monitenr du 5 juillet 1901.) 
24 
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L a g den 30 j u l i 1901 a n g å e n d e u p p m ä t n i n g af u t fö rd t a r b e t e . 
(Loi du 30 juillet 1901 réglementant le mesurage du travail des ouvriers). 

(Moniteur du 18 aout 1901.) 

K u n g ö r e l s e den 5 sep tember 1901 inne fa t t ande v i s sa t i l l ä g g s 
föreskr i f te r t i l l k u n g ö r e l s e n den 28 a p r i l 1884 a n g å e n d e l u f t v ä x l i n g e n 
i v i s s a s l a g s g ru fvo r . (ArrUé royal du 5 septembre 1901 édictant des 
dispositions complémentaires a Varreté royal du 28 avril 1884 en ce gui concerne 
Vaérage dans les mines å grisou). 

(Monitenr dn 18 septembre 1901). 

K u n g ö r e l s e den 28 o k t o b e r 1901 a n g å e n d e den t id , d å l a g e n om 
u t f ö r d t a rbe t e s u p p m ä t n i n g den 30 j u l i 1901 s k a l l t r ä d a i k r a f t . 
(Arrété royal du 28 octobre 1901 coneernant la date de 1'entrée en vigueur de la 
loi du 30 juillet 1901 sur le mesurage du travail des ouvriers et édictant certaines 
dispositions réglementaires relatives ä cette loi). 

(Monitenr du 31 octobre 1901.) 

S ä r s k i l d a k u n g ö r e l s e r med uppg i f t å v i s sa s l a g af a rbe t s 
s t ä l l en , som ä r o a t t anse som fa r l iga , o sunda e l le r o l ämpl iga . 
(Arrétés royaux relatifs au classement d' établissements dangereux, insalubres on 
incommodes). 

Nederländerna. 
L a g den 2 j a n u a r i 1901 a n g å e n d e a r b e t a r e s f ö r s ä k r i n g m o t 

o lycks fa l l i v i s s t i n d u s t r i e l l t a r b e t e . (Wet van den 2den januari 1901, 
houdende icettelijke verzekering van icerklieden tegen geldelijhe gevolgen van 
ongevallen in bevaalde bedrijveri). 

(Staatsblad, 1901, n:r 1.) 

L a g den 28 m a j 1901 i n n e f a t t a n d e förbud m o t t i l l v e r k n i n g af 
fos for tänds t ickor j ä m t e föreskr i f te r om d y l i k a t ä n d s t i c k o r s t r a n s p o r t , 
införse l och fö r sä l jn ing . (Wet van den 28slen Mei 1901, houdende verbod om 
phosphorlucifers te vervaardigen en regeling van het vervoer, invoeren en ten verkoop 
voorhanden hebbe.n daarvan). 

(Staatsblad, 1901, n:r 133). 

K u n g ö r e l s e den 25 j u n i 1901 i n n e f a t t a n d e en fö r t e ckn ing å de 

v e r k s a m h e t s g r e n a r , som afses i l a g e n om f ö r s ä k r i n g m o t o lycksfa l l 

den 2 j a n u a r i 1901. (Besluit van den 25>«"> juni 1901, tot vatstelling van 
eene algemeen regel van bestuur, als bedoeld bij artikel 10, tweede lid, der ongevallen' 
wet, 1901). 

(Staatsblad, 1901, n:r 188.) 

K u n g ö r e l s e den 9 j u l i 1901 angående befogenhet för a rbe t s -
k a m r a r n e a t t i n s a m l a v i s sa u p p g i f t e r med afseende å a rbe t s 
fö rhå l l andena . (Besluit van den 9>t"> Juli 1901, tot vaststelling van een algemeen 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij art. 33, 3de lid, der teet op de Kamers van 
arbeid). 

(Staatsblad, 1901, n:r 194.) 
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Kungörelse den 29 november 1901 med tillägg till § 76 i 
reglementet för val af ledamöter i arbetskamrarne angående den 
tidsperiod, som för vissa slags säsongarbeten skall anses motsvara 
h e l t k a l e n d e r å r . (Besluit van den 29"™ November 1901, tot nadere aanvulling 
van artikel 76 van het kiesreglement voor Kamers van Arbeid, zooals dat artikel 
is aangevuld bij koninklijk beshiit van 22 Januari 1900). 

(Staatsblad, 1901, a:r 288.) 

Kungörelse den 28 november 1901 med ändring af föreskrifterna 
i kungörelsen om kvinnors och barns användande i arbete den 9 
december 1889. {Besluit van den 28"'" November 1901, houdende nadere 
aanvulling van 9 December 1889, tot vaststelling van eenen algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld bij de artikels 5, 7 en 11 der icet van 5 Mei 1889). 

(Staatsblad, 1901. n:r 226.) 

Kungörelse den 12 december 1901 angående tillämpning af g 10, 
mom. 2 i lagen om försäkring mot olycksfall den 2 januari 1901. 
{Besluit van den 12^" December 1901 tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 10, sub. 2, der ongevallenwet 1901). 

(Staatsblad, 1901, n:r 266.) 

Luxemburg. 

L a g den 31 j u l i 1901 angående ob l iga to r i sk s juk fö r säk r ing af 
a r b e t a r e . (Loi du 31 juillet 1901 sur Vassurance obliyatoire des ouvriers contre 
les maladies). 

Schweiz. 

Kungörelse, utfärdad af förbundsrådet den 18 januari 1901, 
angående tillämpningen af § 5 mom. d. af förbundslagen angående 
arbete i fabriker. (Särskildt hälsofarligt arbete). Arräé du Conseil 
federal du 18 janvier 1901 concernant Vcxécution de Varticle 5, lettre d, de la 
loi fédérale sur le travail dans les fabriques). 

(Recaeil offlciel, nonvelle serie, XVIII, s. 400.) 

Neuchätel. 

Lag den 26 april 1901 angående kvinnors arbete. (Loi du 26 avril 
1901 sur la protection des ouvricres). 

Allmänt reglemente den 10 september 1901 angående tillämp
ningen af lagen om kvinnors arbete den 26 april 1901. {Beglement 
general du 10 septembre 1901 pour Vapplication de la loi cantonale du 26 avril 
1901 sur la protection des ouvrieres). 

Unterwalden. 

Lag den 28 april 1901 angående lärlingsväsendets ordnande. 
{Oeseti, betreffend FSrderung des Handicerkes). 
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Vand. 

Lag den 28 november 1901 angående söndagshvila. (Loi du 28 
novembre 1901 sur le repos du dimanche). 

Österrike. 

Lag den 27 juni 1901 angående ändring i lagen den 21 juni 
1884 i hvad den afser minderåriges och kvinnors användande samt 
arbetstidens längd och söndagshvila i kolgrufvor. (Gesetz, vom 37. Juni 
1901, u-omit beziiglich des beim Kohlenbergbau in der Orube beschäftigten Arbeiter 
dan Gesetz vom 31. Juni 1884, R. G. B. X- Z15, ilber die Beschäftigung von 
jugendlichen Arbeitem und Frauenspersonen, dann iiber die tägliche Arbeitsdauer 
und die Sonntagsrnhe beim Bergbau, abgeändert wird). 

(Reichsgesetzblatt, 1901, n:r 40.) 

Italien. 

Kungörelse den 8 februari 1901 med provisoriskt fastställande 
af tariffer för utbetalande af lifräntor från riksanstalten för arbetares 
invaliditets- och ålderdomsförsäkring. (Regio Decreto che approva in via 
provisoria e di esperimento le due tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie 
della cassa nazionale di previdenza per la inralidita e la veechiaia degli operai). 

(Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, 1901, n:r 62.) 

Reglementariska föreskrifter, utfärdade den 14 mars 1901, t i l l 
förekommande af olycksfall vid järnvägsdrift. (Begolamento per la 
prevenzione degli inforhmi sul lavoro nélV esercizio delle sirade ferrate). 

(Raccolta ufficiale, 1901, n:r 118). 

Lag den 7 jul i 1901 angående riksanstalten för arbetares in
validitets- och ålderdomsförsäkring. (Legge portante disposizioni sulla 
Cassa nazionale di previdenza per la invalidita e per la veechiaia degli operai). 

(Raccolta nfficiale, 1901, n:r 322.) 

Texten ti l l lagen om riksanstalten för arbetares invaliditets-
och ålderdomsförsäkring. {Testo unico di legge sulla Cassa nazionale di 
previdenza per la invalidita e per la veechiaia degli operai). 

(Raccolta ufficiale, 1901, n.r 387.) 

Spanien. 

Förordning den 15 februari 1901 innefattande föreskrifter om 
en viss ömsesidig uppsägningstid för järnvägsbolagens personal. 

(Gaceta de Madrid 16/a 1901.) 
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Grekland. 

Lag den y / f 1901 angående utbetalande af skadeersättning vid 
inträffande af olycksfall i grufdrift och hyttor. 

Kungörelse angående olyeksfallsersättningslagens trädande i 
kraft. 

Britiska Australien. 

Nya Syd-Wales. 

Lag den 5 november 1901 angående lärlingslagarnas kodifikation. 
(An act to consolidate the acts relating to apprentices). 

(Act n:r 41, 1901.) 

Lag den 19 november 1901 om ändring i vissa delar af lagen 
angående truckväsendet den 22 november 1900. (An act to amend the 
Truck acts of 1900). 

Lag den 10 december 1901 angående yrkesföreningars inregistre
r ing och erkännande som juridiska personer, om medling i arbets-
t v i s t e r m. m. (An act to provide for the registration and incorporation of 
industrial unions and the making and enforcing of industrial agreemsnts; to 
constitute a court of arbitration for the hearing and determination of industrial 
disputes, and matters referred to it; to define the jurisdiction, powers and 
procedure of such court; to provide for the enforcement ofits awards and orders; 
and for purposes consequent on or incidental to those objects). 

(Act n-.r 59, 1901.) 

L a g den 28 december 1901 om ändring i lagen den 5 november 
1900 angående ersättning för skada ti l l följd af olycksfall i grufvor. 
(An act to amend the miners' Accident Relief act). 

(Act n:r 71, 1901.) 

Lag den 28 december 1901 angående gm/inspektion m. m. 
(An act to make better provision for the regulation and inspection of mines other 
than coal and shale mines; to regulate the treatment of the products of such 
mines; and for purposes incidental to or consequent on those subjects). 

Lag den 28 december 1901 innefattande vissa föreskrifter rörande 
lokaler och bostäder för arbetare, sysselsatta med klippning af ull. 
(An act to provide for the proper and sufficient accomodation of shearers). 

(Act n:r 74, 1901.) 
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Syd-Australien. 

L a g den 21 december 1901 i n n e f a t t a n d e v i s sa ä n d r i n g a r i l a g e n 
den 5 december 1900 a n g å e n d e b u t i k e r s s t ä n g n i n g s t i d . (An act to 
amend the early closing act 1900). 

(N:r 778.) 

Victoria. 

L a g den 11 december 1901 a n g å e n d e å lde rdomspens ioner s u t 
b e t a l a n d e . (An act to provide for 1he payment of old-age pensions and for 
other purposes 1901). 

(N:r 1751, jfr ock n:r 1733.) 

L a g den 23 december 1901 i nne fa t t ande v issa ä n d r i n g a r i 1900 
å r s l a g om å lde rdomspens ion . (An act to further amend the old age 
pensions Act 1900). 

(N:r 1761.) 

Nya Zeeland. 

L a g den 7 november 1901 i n n e f a t t a n d e v i s sa ä n d r i n g a r i 1900 
å r s i a g om m e d l i n g i a r b e t s t v i s t e r . (An act to amend 'The industrial 
conciliation and arbitration act 1900>). 

(1901, n:r 37.) 

L a g den 7 november 1901 i n n e f a t t a n d e v i s sa ä n d r i n g a r i 1891 

å r s l a g om kolgrufvor . (An act to amend 'The coal-mines Act 1891'). 

L a g den 8 n o v e m b e r 1901 i n n e f a t t a n d e v i s sa ä n d r i n g a r i 1898 

å r s l a g om grufvor . (An act to amend 'The mining act, 1898'). 

L a g den 8 november 1901 a n g å e n d e fabr ike r . (An act to consolidate 
and amend the Law relating to factories). 

Brittiska Nordamerika. (Canada). 

Brittiska Columbia. 

L a g den 11 maj 1901 i n n e f a t t a n d e v i s sa ä n d r i n g a r i 1900 å r s 
l a g om b u t i k e r och v e r k s t ä d e r (bager ie r ) . (An Act to amend the >shops 
regulation Act, 1900'). 

(Chap. 49.) 

Nya Skottland. 

L a g den 4 a p r i l 1901 a n g å e n d e med l ing i a r b e t s t v i s t e r i n o m 

g r u f d r i f t e n . (An Act to amend the Mincs Arbitration Act). 
(Chap. 29.) 
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Lag den 4 april 1901 angående ti l lägg till 1900 års lag om 
grufarbetares hjälpkassor. (An act to amend chapter 23 of the Revised 
Statutes, 1900 >of Miners' Melief Societies>). 

Lag den 4 april 1901 angående fabriker. (An act for the protection 
of persons employed in factories). 

Quebec. 

Lag den 26 mars 1901 angående den allmänna hygienen. (Loi 
du 26 mars 1901 émendant et refondant la loi concernant 1'hygiéne publique). 

(Chap. 19.) 

Lag den 28 mars 1901 angående förliknings- och skiljenämnder 
för slitande af arbetstvister. (Loi du 28 mars 1901 concernant les Conseils 
de conciliation et d'arbitrage pour regler les différents industriels'). 

(Chap. 31.) 

Amerikas Förenta Stater. 

Unionens lagstiftning. 

Lagbestämmelser angående arbetstidens längd vid offentliga 
arbeten i distriktet Columbia. (Hows of labor. District of Colombia). 

(U. S. Statutes, Acts of 1900-1901, chap. 854.) 

De särski lda s t a t e rnas lagstiftning. 

(Här anföras endast några viktigare lagar af socialt innehåll, som 
tillkommit i de särskilda staterna.) 

Arizona. 

Lag den 19 april 1901 angående arbetsgifvares ansvarsskyldighet 
vid inträffande olycksfall. (Liability of employers for acts of employees). 

Lag den 1 september 1901 angående arbetslöners utbetalande. 
(Payment of mages). 

Arkansas. 

Lag den 23 maj 1901 angående arbetslöners utbetalande. (Payment 
of wages. Issue of scrip. Company stores). 

(Act. 161.) 

Californien. 

Lag den 20 februari 1901 angående den arbetsstatistiska byråns 
åligganden. (Bureau of labor statistics). 

(Chap. 23.) 
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Lag den 28 februari 1901 angående raster under arbetstiden 
v id s å g v e r k e t c . {Lunch hour for labours in lumher milis, etc.) 

(Chap. 60.) 

Lag den 16 mars 1901 angående arbetstid och arbetslön. (Sours 
of labor. — Wages). 

(Chap. 158.) 

Lag den 23 mars 1901 angående arbetstidens längd vid offentliga 
a rbe t en . {Hours of labor on public works). 

(Chap. 172.) 

Lag den 23 mars 1901 innefattande vissa hygieniska före
skrifter för fabriker och verkstäder. (Factories and workshops. Sanitary 
provisions). 

(Chap. 176.) 

Lag den 23 mars 1901 angående barns användande i arbete etc. 
(Employment, hours of labor, etc, of ehildren). 

(Chap. 205.) 

Lag den 23 mars 1901 angående arbetslöners utbetalande. 
{Payment of wages). 

(Chap. 221.) 

Colorado. 
Lag den 28 mars 1901 angående arbetsgifvares ansvarskyldighet 

v id o lycks fa l l i a r b e t e . (Liability of employers for injuries of employees). 

Connecticut. 

Lag den 17 maj 1901 angående anställda arbetares användande 
i a r b e t e e tc . {Employment of labor ers). 

(Chap. 68.) 

Lag den 29 maj 1901 angående tillsyn öfver bagerier, {Inspection, 
etc, of bakeries, etc.) 

(Chap. 83.) 

Lag den 29 maj 1901 angående offentlig arbetsförmedling. 
(Employment of bureaus). 

(Chap. 100.) 

Lag den 3 juni 1901 angående barns användande i arbete. 
{Employment of ehildren. Certificate of agé). 

(Chap. 110.) 

Lag den 17 juni 1901 angående arbetsgifvares ansvarsskyldighet 
v i d i n t r ä f f a n d e o lycks fa l l . {Liability of employers for injuries to employees). 

(Chap. 155.) 
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Florida. 

L a g den 22 maj 1901 i n n e f a t t a n d e vissa bes tämmelse r t i l l 
a r b e t a r e s s k y d d . (Protection of employees in trading or refusing to trade 
with any particular person or persons). 

(Chap. 5015.) 

Idaho. 

L a g den 11 m a r s 1901 angående offentlig arbets förmedl ing . 
(Employment agencies). 

L a g den 12 m a r s 1901 angående i n r ä t t a n d e t af en k o m m i t t é 

för a rbe t a r e f r ågo r . (Labor Commission). 

Indiana. 

L a g den 28 f eb rua r i 1901 angående t i l l s y n öfver bager ie r . 
(Inspection of bakeries, etc). 

(Chap. 35.) 

L a g den 9 m a r s 1901 angående a rbe t s lönen v id offentl iga arbe ten . 
(Etate of wages on public works). 

(Chap. 122.) 

L a g den 11 m a r s 1901 i n n e f a t t a n d e vissa föreskr i f ter t i l l 
s k y d d a n d e af a r b e t a r e s r ä t t t i l l e r s ä t t n i n g v id o lycksfa l l i a rbete . 
(Contracts of employees vsaiving right to damages). 

(Chap. 225.) 

Kansas. 

L a g den 15 f eb rua r i 1901 angående g ru fa rbe t a rne s na t iona l 

förbund. (State association of miners. Secretary of mining 'Industries, etc). 
(Chap. 256.) 

L a g den 29 m a r s 1901 a n g å e n d e offentlig arbets förmedl ing . 
(Free public employment offices). 

(Chap. 185.) 

L a g den 1 maj 1901 angående be redande af s i t t p l a t s e r för den 

k v i n n l i g a pe r sona l en i b u t i k e r etc. (Seats for female employees). 
(Chap. 187.) 

Massachusets. 

L a g den 6 m a r s 1901 a n g å e n d e t i l l k ä n n a g i f v a n d e medels t 

a n s l a g af a rbe t s t i dens l ä n g d i affärs lokaler . (Posting of time tables in 
mercantile establishments). 

(Chap. 113.) 

L a g den 20 m a r s 1901 angående m i n d e r å r i g a s a n v ä n d a n d e i 

a rbe t e . (Employment of children). 
(Chap. 164.) 
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L a g den 20 m a r s 1901 a n g å e n d e s k y d d s a n o r d n i n g a r för a r b e t a r e 

v id b y g g n a d s f ö r e t a g . (Protection of workmen on buildings). 
(Chap. 166.) 

L a g den 8 maj 1901 a n g å e n d e t i l l k ä n n a g i f v a n d e mede l s t a n s l a g 
af v i s sa a r b e t s r e g l e r i t e x t i l f a b r i k e r . (Specifications, etc. to be posted in 
textile factories). 

(Chap. 370.) 

L a g den 28 ma j 1901 a n g å e n d e s k y d d s a n o r d n i n g a r vid b iss 
i n r ä t t n i n g a r i f ab r ike r och v e r k s t ä d e r . (Factories and workshops. Safety 
appliances on elevators, etc.) 

(Chap. 439.) 

Michigan. 

L a g den 13 ma j 1901 a n g å e n d e inspek t ion af fabr iker , ho te l l 
och m a g a s m e r . (An act to provide for the inspection of manufacturing 
establishments, workshops, hotets and stores in this state, etc). 

Minnesota. 

L a g den 13 a p r i l 1901 a n g å e n d e a r b e t s t i d e n s l ä n g d v id offent

l i g a a r b e t e n . (Sours of labor on public works). 
(Chap. 310.) 

Missouri. 

L a g den 7 m a r s 1901 a n g å e n d e i n r ä t t a n d e t af en n ä m n d för 
m e d l i n g och sk i l j edom i a r b e t s t v i s t e r . (Board of mediation and arbi-
tration). 

L a g d e n 12 m a r s 1901 a n g å e n d e kompe tensv i l l ko r för gruf-

a r b e t a r e . (Mine regulations. Qualifications of miners). 

L a g den 20 m a r s 1901 a n g å e n d e a r b e t s l ö n e r s u t b e t a l a n d e . 
(Payment of wages). 

L a g den 23 m a r s 1901 a n g å e n d e a r b e t s t i d e n s l ä n g d i g ru fvor . 
(Mines regulations. Hours of labor). 

L a g den 17 a p r i l 1901 a n g å e n d e f ab r ik s in spek t ion . (Inspection 
of factories). 

Montana. 

L a g den 2 februar i 1901 angående a r b e t s t i d e n s l ä n g d . (Hours 
of labor). 

L a g den 7 m a r s 1901 a n g å e n d e a r b e t s l ö n e r s u t b e t a l a n d e . 
(Payment of wages). 
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New York. 

Lag den 7 februari 1901 angående inrättandet af en byrå för 
arbetareangelägenheter. (Department of Labor, etc). 

(Chap. 9.) 

Lag den 22 april 1901 angående tillkännagifvande af vissa lag
bestämmelser genom anslag i fabriks- och verkstadslokaler. (Factories 
and workshops. — Posting copies of law relating to ....). 

(Chap. 475.) 

Lag den 22 april 1901 angående tvätt inrättningar. (Laundries) 
(Chap. 477.) 

Pennsylvania. 

Lag den 4 april 1901 angående tillsyn öfver bagerier. (Regulation, 
inspection, etc, of bakeshops). 

(N:r 37.) 

Lag den 2 maj 1901 angående yrkesföreningars fabriksmärken. 
(Trade marks of Trade Unions). 

(N:r 84.) 

Lag den 29 maj 1901 angående fabriksinspektion. (Factory in
spection. Employment of women and children). 

(S:i 806.) 

Lag den 24 juni 1901 angående arbetslöners utbetalande. 
(Payment of wages. Taxation of tmredeemed scrip). 

(N:r 290.) 

Syd-Carolina. 

Lag den 20 februari 1901 angående arbetslöners utbetalande 
(Payment of wages in scrip). 

N:r 432.) 

Tennessee. 

Lag den 20 mars 1901 innefattande förbud mot anställande af 
arbetare genom missvisande uppgifter. (Deception, unlawful force, etc, in 
procurinq employees). 

(Chap. 104.) 

Texas. 

Lag den 17 april 1901 innefattande förbud mot användande af 
S. k. svarta listor. (Blacklistinq). 

(Chap. P9.) 

Lag den 18 april 1901 angående arbetslöners utbetalande. 
(Payment of uiages in scrip). 

(Chap. 112.) 
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Utah. 

L a g den 14 mars 1901 angående införandet af 8 timmars arbets
dag. (Hours of labor. Eight-hour law). 

(Chap. 41.) 

L a g den 14 mars 1901 angående inrättandet af en statistisk byrå. 
(Bureau of statistics). 

(Chap. 55.) 

Lag den 14 mars 1901 angående inrättandet af en byrå för 
arbetareangelägenheter. (Board of labor, conciliation and arbitration). 

(Chap 68.) 

Washington. 

Lag den 11 mars 1901 om kvinnors arbetstid samt angående 
anordnandet af si t tplatser för kvinnliga arbetare och biträden. 
(Employment of women. Sours of labor. Seats). 

(Chap. 68.) 

Lag den 16 mars 1901 angående inrättandet af en byrå för 
arbetareangelägenheter. (Bureau of labor), 

(Chap. 74.) 

Väst-Virginia. 

Lag den 15 februari 1901 angående offentlig arbetsförmedling. 
(Free public employment bureaus). 

(Chap. 15.) 

Lag den 16 februari 1901 angående fabriksinspektion. (Factory 
inspection). 

(Chap. 19.) 

Wisconsin. 

Lag den 27 april 1901 angående hemarbete. (Sweat shops. Licensing, 
inspection, etc). 

(Chap 239.) 

Wyoming. 

L a g den 13 februari 1901 angående beredande af sittplatser 
för kvinnliga arbetare och biträden. (Seats for female employees). 

(Chap. 33.) 

Peru. 
Förordning den 30 april 1901 angående anställning i personlig 

tjänst äfvensom angående kommissionärer. (Reglamento de domesticos 
y de agencia de estos). 
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Verksamheten vid Göteborgs arbetsförmedlings-
anstalt under år 1904. 

I dessa »Meddelanden» har förut lämnats en redogörelse för verk
samheten vid Göteborgs arbetsförmedlingsanstalt tinder år 1903, det 
första hela år, under hvilket densamma verkat. Med ledning af 
anstaltens nyligen utkomna andra årsberättelse meddelas här nedan 
vissa uppgifter rörande dess arbete under år 1904. 

Tillgången och efterfrågan å arbetskraft samt kontorets därpå 
grundade förmedlingsverksamhet hade under årets olika månader 
fördelat sig på sätt efterföljande tabell utvisar: 

P å den manliga afdelningen var tillströmningen af arbetssökande 
störst under januari och februari månader, minst under december, 
augusti, september och juli , men i öfrigt tämligen jämn; de flesta lediga 
platserna anmäldes under maj, september, juni och april, och samma 
månader uppvisa äfven de högsta siffrorna för antalet t i l lsatta 
platser. På den kvinnliga afdelningen framstå särskildt oktober 
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och november samt april och maj med de största talen för såväl 
arbetssökande som lediga och t i l lsatta platser; minst var frekvensen 
under december och januari . 

Tabellens slutsiffror ange totalresultaten för såväl det ifråga
varande året som år 1903. En jämförelse mellan de respektive talen 
upplyser, i hvad mån anstaltens verksamhet utvidgats och förändrats. 

Dessa siffror utvisa, a t t antalet arbetssökande under år 1904 
varit betydligt mindre än under föregående år, samtidigt med at t 
antalet lediga platser företer en mycket betydande ökning. Denna 
anmärkningsvärda skiljaktighet mellan de båda årens hufvudsakliga 
resultat är gifvetvis främst a t t tillskrifva de goda arbetskonjunk-
turer, som under år 1904 synas hafva vari t rådande i Göteborg. 
Arbetarne hafva i mindre utsträckning än eljest haft behof af an
stalten, enär de sällan behöft lämna sina föregående anställningar, 
utan arbetsgifvarne tvärtom ökat sina arbetsstyrkor. Dessa hafva 
därför hos anstalten rekvirerat mer arbetskraft än densamma kunnat 
anskaffa. Visserligen företedde den manliga afdelningen ett större 
antal arbetssökande än lediga platser, men bland de arbetssökande 
funnos såsom allt id en del personer, som af en eller annan anled
ning voro mindre eftersökta, hvarför åtskilliga anmälda lediga 
platser ej kunde besättas. Anmärkas bör emellertid äfven, a t t ök
ningen af antalet vid anstalten erbjudna arbetstillfällen naturligtvis 
ej uteslutande var a t t tillskrifva förbättring i konjunkturerna, utan 
delvis berodde därpå, a t t arbetsgifvare, sarskildt busmödrar, som 
under det föregående året ställ t sig tveksamma mot anstaltens 
verksamhet, numera i allt större utsträckning börjat anlita den
samma. 

Proportionen mellan å ena sidan antalet lediga platser och å 
andra sidan antalet arbetssökande och t i l lsat ta platser under åren 
1903 och 1904 framgår närmare af efterföljande siffror. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Dessa siffror gifva en direkt belysning ti l l hvad ofvan yttrats 
angående anstaltens verksamhet under de båda åren. I stort sedt 
voro resultaten fördelaktiga för arbetarne på grund af den stora 
tillgången på arbetstillfällen, men mindre fördelaktiga för arbets-
gifvarne ti l l följd af at t duglig arbetskraft ej alltid stod a t t erhålla 
i nödig utsträckning. 

Tabellen å nästföljande sida meddelar en sammanställning rö
rande förmedlingsverksamhetens fördelning på skilda yrkesgrupper, 
rörande antalet tillsatta fasta platser äfvensom rörande de tillsatta 
platsernas befintlighet inom eller utom staden. A den manliga af-
delningen är det framför allt grofarbetet, landttransportarbetet, 
jordbruket, maskin- och skeppsbyggnadsindustrien, byggnadsarbetet 
samt sten-, ler- och glasindustrierna, som betjänat sig af anstalten. 
Särskildt jordbruket företer en afsevärd ökning i antalet lediga 
platser, oaktadt allt fortfarande en mängd arbetsgifvare i stadens 
närhet ännu ej börjat använda sig af den kommunala anstalten. 

Nu liksom föregående år behärskas siffrorna för den kvinn
liga afdelningen af gruppen »tjänstefolk». Bärjämte var förmed
lingsverksamheten naturligtvis liflig med afseende å grupperna 
hotell-, kafé- och restaurantpersonal, närings- och njutningsmedels
arbetare, beklädnadsarbetare, textilarbetare samt butiks- och lager
biträden. 

Beträffande vissa yrkesgrenar förekommer, at t antalet arbets
sökande angifvits lägre än de inom samma grupper tillsatta plat
serna. Detta förhållande beror på, a t t en del af de lediga platserna 
ej kraft speciell yrkesskicklighet och därför kunnat besättas med 
arbetssökande, som anmält sig under andra grupper, t. ex. grof-
arbetare och dylika. A andra sidan må påpekas, a t t inom grupperna 
jordbruk m. m. och tjänstefolk antalet tillsatta platser är påfallande 
mindre än hvad man skulle vänta med hänsyn t i l l antalet arbets
sökande och lediga platser. Denna ständigt återkommande före
teelse inom de nämnda grupperna af arbete förklaras af anställ
ningarnas natur af personlig tjänst; de arbetssökande, som därinom 
antecknas, taga därför hellre arbete af annan art, som lämnar högre 
kontant aflöning och mera ledighet. 

Bland samtliga 6,210 tillsatta platser afsågo ej färre än 3,110 
eller 50 % 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 
naturliga skäl de flesta platserna varit af tillfällig art. På den 
manliga afdelningen blifva till följd häraf siffrorna för fast anställ
ning jämförelsevis små, nämligen endast 1,309 af 3,225 platser, eller 
41 %, medan däremot på den kvinnliga afdelningen de fasta plat
serna utgjorde 60 %, eller 1,801 af samtliga 2,985 platser. 
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Verksamheten vid Göteborgs arbetsförmedlingsanstalt1 

under år 1904. 

1 Jfr >Meddel.> 1903, s. 49, noten. 
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Tabellen å sid. 366 visar, att 1,266 arbetssökande, hvaraf 999 
voro män och 267 kvinnor, beredts sysselsättning utom staden. Dessa 
voro företrädesvis grofarbetare, jordbruksarbetare och tjänstefolk, 
men tillhörde i afsevärd grad äfven det egentliga yrkesarbetet inom 
olika näringsgrenar. 

Hela antalet af de särskilda personer, som under året en eller 
flera gånger anmälde sig såsom arbetssökande, uppgick till 7,458, 
hvaraf 3,912 män och 3,546 kvinnor. Då inom den manliga afdel-
ningen antecknats 6,152 olika ansökningar om arbete och inom den 
kvinnliga af delningen 5,131, skulle sålunda medeltalet ansökningar 
per man hafva utgjort 1-6, per kvinna 1-4. Om en likartad be
räkning utföres med afseende å de tillsatta platserna, finner man, 
att på 100 särskilda kvinnor, som anlitat anstalten, komma i genom
snitt 84 tillsatta platser samt på 100 män 82 platser. 

Vid en undersökning af de anmälda personernas nationalitet er
håller man till resultat, att endast 82 män och 23 kvinnor eller 
tillhopa 105 personer voro födda utom Sverige, däraf de flesta i 
Norge. Sin hemortsrätt i utlandet hade 70 män och 11 kvinnor be
varat; i öfrigt hafva 2,526 män och 2,069 kvinnor angifvit sig äga 
hemortsrätt i Göteborg samt 1,316 män och 1,466 kvinnor i öfriga 
delar af Sverige. 

Med afseende å civilstånd voro: 

De arbetssökandes fördelning efter ålder framgår af följande 
tablå: 

Med afseende å dessa siffror må framhållas, att den högre an
visningsprocenten för gossar än för flickor under 15 år säkerligen 
återspeglar de faktiska förhållandena, i det att minderåriga gossar 

25 
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oftare än flickorna torde lämnas att på egen hand försörja sig. Där
emot är procenten i närmast högre grupp, 15—20 år, högre för flic
korna, hvilka i denna ålder alltid afslutat den förberedande utbild
ning, som kan förekomma, och fullt dugliga för förefallande anställ
ningar. 

Med afseende å de arbetssökandes skolbildning inhämtades, att 
3,810 af männen och 3,519 af kvinnorna endast bevistat folkskola. 
Af de återstående 102 männen hade 59 besökt elementarläroverk, 
3 landtbruksskola, 7 teknisk högskola, 16 navigationsskola och 17 
militärskola; af de öfriga kvinnorna hade 25 undervisats i elementar
läroverk och 2 i seminarium. 

Redogörelsen innehåller äfven upplysningar rörande den sam
manlagda tid under året, hvarje arbetssökande varit arbetslös. 

I ögonen fallande är här skillnaden mellan män och kvinnor, 
i det att bland de förra 3Tl % varit arbetslösa under längre tid än 
2 veckor, under det att sådan längre arbetslöshet drabbat endast 
10-2 % af kvinnorna. Detta står naturligtvis i samband med den 
ofvan påpekade större tillgången på platser för kvinnorna, hvilken 
föranledt, att någon arbetslöshet i egentlig mening knappast behöft 
iirågakomma för dugliga kvinnliga arbetare. I de flesta fall torde 
ock flertalet kvinnor, som förklarat sig hafva saknat arbete under 
någon tid, själfva underlåtit att söka anställning för att få åtnjuta 
någon tids ledighet. 

Omkostnaderna för anstalten uppgingo under år 1904 till 
12,421 kr. 
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Arbetsförmedling under år 1905. 
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 läge. 

Göteborg. 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 
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De under föregående kvartal goda arbetskonjunkturerna hafva 
som vanligt under vårmånaderna yttermera förbättrats och. torde 
öfver hufvud böra betecknas såsom synnerligen gynnsamma för ar-
betarne. P å hvarje anmäld plats belöpte sig i genomsnitt endast 
O-9 arbetssökande, nämligen 1-1 på den manliga och 07 på den kvinn
liga af delningen; för motsvarande t idpunkt åren 1903 och 1904 voro 
de motsvarande genomsnittliga talen för båda afdelningarna resp. 
1-8 och 1-0. Under maj och. juni månader voro de manliga arbets
sökande ungefär lika många som de för dem anmälda lediga plat
serna, endast under april faBns någon öfverskjutande arbetskraft. 
På den kvinnliga afdelningen var bristen på arbetskrafter ungefär 
lika stor under alla månaderna, och följden däraf blef at t ej ens 
hälften af de lediga platserna, nämligen endast 46 af 100, kunde 
besättas. Bät t re blef naturl igtvis resultatet på den manliga afdel
ningen, där lämplig arbetskraft anskaffades för öfver hufvud 76 af 
100 lediga platser. 

Flertalet anställningar förmedlades naturligtvis för arbetare 
inom annat än industriellt yrke, nämligen på den manliga afdel
ningen grof-, vatten-, transport- och byggnadsarbetare, samt på den 
kvinnliga afdelningen tjänstefolk och restaurantpersonal, men äfven 
de egentliga fackutbildade arbetarne synas efter hand vänja sig vid 
att anlita anstalten. 

Hälsingborg. 

I jämförelse med vintermånaderna, då verksamheten vid an
stalten var ovanligt ringa, har det förevarande kvartalet at t upp
visa en betydande framåtgång. Visserligen nåddes ej på den man
liga afdelningen fullt samma starka omsättning som under motsva
rande tid åren 1903 och 1904, men på den kvinnliga afdelningen 
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hafva de då vunna resultaten öfverträffats. Förmedlingen för kvin
nor har nästan uteslutande vari t begränsad till grupperna kvinnliga 
tjänare, restaurantpersonal och jordbruksarbetare. Inom denna sista 
kategori anvisades ett jämförelsevis mycket stort antal manliga 
arbetare; i öfrigt erhöll flertalet män anställning inom byggnads-
och grofarbete samt inom den kemisk-tekniska industrien. 

Lund. 

I anledning af därom väckt motion til lsatte stadsfullmäktige i 
Lund den 10 okt. 1902 en kommitté för utredande af frågan om 
inrättande af en kommunal arbetsanskaffningsbyrå. Den 3 sept. 
1903 afgåfvo kommitterade sit t betänkande; efter det a t t yttranden 
häröfver afgifvits af vederbörande kommunala myndigheter, beslöto 
stadsfullmäktige den 11 nov. 1904 att anordna Lunds stads arbets
anskaffningsbyrå med en årlig utgiftsstat af 3,000 kr. Anstalten, 
som den '20 innevarande maj trädde i verksamhet, hade vid juni 
månads slut a t t uppvisa följande resultat: 

På den manliga afdelningen var frekvensen lifligast inom grup
perna grof- och byggnadsarbete samt jordbruk, på den kvinnliga af
delningen afsåg förmedlingsverksamheten företrädesvis husligt arbete. 

Norska förmedlingsanstalter. 
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På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Resultaten af detta kvartals verksamhet vid de olika norska 
anstalterna voro i kvantitativt hänseende jämförelsevis goda, och 
särskildt siffrorna från Stavangers ar betskontor utvisa en betydande 
utveckling. Den ökade omsättningen kom vid alla anstalterna till 
stor del på grupperna handel och samfärdsel samt grofarbete af 
skilda slag. Allt fortfarande var dock tillströmningen af manliga 
arbetssökande betänkligt stor i förhållande till de anmälda lediga 
platserna, så att arbetsmarknadens läge, att döma af dessa symptom, 
öfver hufvud icke syntes tillfredsställande. 

Kristiania. 
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På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Den för de norska anstalterna öfver hufvud konstaterade ök
ningen i frekvensen framträder starkt i ofvanstående siffror för 
Kristianiakontoret. På den manliga afdelningen anmäldes nämligen 
omkring 1,300 arbetssökande och 500 lediga platser mer än under 
motsvarande tid år 1904; proportionen mellan antalet sådana olika 
slag af anmälningar på den manliga afdelningen var för båda tid
rymderna densamma, nämligen 2-7 : 1 . ökningen i omsättning be
löpte sig företrädesvis på grupperna grofarbete, jordbruk, landt-
transport, byggnadsarbete samt järn- och metallindustri. A den 
kvinnliga afdelningen var antalet arbetssökande föga större än de 
lediga platserna, men icke desto mindre kunde 83 % af dem till
sättas, de allra flesta i huslig tjänst, endast ett ringa fåtal inom 
andra branscher. 

Köpenhamn. 

Under de föregående kvartalen har för anstalten i Köpenhamn 
konstaterats en afsevärd återgång med afseende å förmedlingsverk-



374 ARBETSFÖRMEDLING. 

samheten på den manliga afdelningen. I mars detta år inträdde 
emellertid en afgjord förbättring, som fortfarit äfven under här 
ifrågavarande kvartal, så att resultaten något öfverträffa dem för 
motsvarande tid år 1904. På den kvinnliga afdelningen har verk
samheten, nu liksom tillförene, att uppvisa en stadigt fortgående 
utveckling, mest beträffande anställning i husligt arbete, men äfven 
i jordbrukets och industriens tjänst. 

Tyskland. 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 

De ofvanstående absoluta talen för verksamheten vid de tyska 
anstalterna utvisa en genomgående ökning i verksamheten i jämfö
relse med förhållandena under såväl nästföregående kvartal som 
föregående års andra kvartal. Liksom förut synes ock efterfrågan 
på arbetskraft blifva proportionsvis allt starkare; i fråga om man
ligt arbete kommo 1/2 arbetssökande på hvarje anmäld plats; för 
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det kvinnliga arbetet var motsvarande relationstal endast 0-7. Denna 
ringa tillgång på kvinnliga arbetssökande i förhållande till anmälda 
lediga platser föranledde, att endast något mer än hälften af dessa 
sistnämnda kunde tillsättas genom anstaltens försorg. Det alldeles 
öfvervägande antalet sådana anställningar för kvinnor föll inom 
det husliga arbetets område samt inom den närstående restaurant-
branschen. Ett betydande tillskott af kvinnlig arbetskraft bereddes 
emellertid äfven jordbruket samt beklädnads- och textilindustrierna. 
Förmedlingen för män visar storartade siffror beträffande nästan 
alla slag af arbete. Främst står i kvantitativt hänseende metall-, 
maskin- och skeppsbyggnadsindustrien, där tillgången på arbetskraft 
dock var mycket större än efterfrågan. En afsevärd tillväxt visar 
under detta kvartal anvisningen af manliga arbetare i jordbrukets 
tjänst. 
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Verksamheten vid Göteborgs 
under andra kvar-

1 Jfr >Meddel.» 1903, s. 49, noten. 
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arbetsförmedlingsanstalt1 

talet år 1905. 
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Verksamheten vid Hälsingborgs och Köpenhamns arbetsförmedlingsanstalter 
under andra kvartalet år 1905. 
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Verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
i Norge 

under andra kvartalet år 1905. 
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Verksamheten vid Kristiania 
under andra kvar-
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arbetsförmedlingsanstalt 
talet år 1905. 
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Verksamheten vid offentliga arbets-
under andra kvar-

(Efter »Reichs-

1 De i tabellen meddelade uppgifterna omfatta de flesta mera betydande arbetsförmedlingsanstalter 
tioner af olika slag. 
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förmedlingsanstalter1 i Tyskland 
talet år 1905. 
arbeitsblatt».) 

i Tyskland — c:a 630 pS. omkring 200 »kilda plåtset — Irvilka anordnats af kommuner eller organiBa-
26 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1905. 

(Preliminär redogörelse.) 

Andra kvartalet. 
Af de under fjärde kvartalet 1904 påbörjade 35 arbetsinställel

serna kvarstodo vid 1905 års ingång 11 såsom, åtminstone principi
ellt, olösta, nämligen n:r 164, 1(56, 179, 180, 183, 188, 191—193, 195 
och 196. När n:r 188, 191—193 afslutades, finnes redan i redogörel
sen för ifrågavarande kvartal angifvet. Af de öfriga nådde n:r 
166 sin afslutning den 1 mars 1905 (a.-g.), n:r 183 den 20 mars 1905 
(a.-g.) och n:r 196, vid den ena arbetsplatsen den 27 april, vid den 
andra den 27 sept. 1905. 

Dessutom kan antecknas, at t uppgifter numera ingått rörande 
nedannämnda under år 1904 inträffade arbetsinställelsers såväl fak
tiska som principiella afslutande, nämligen: n:r 62 den 25 aug. 1905, 
då blockaden upphäfdes, n:r 125 den 1 mars 1905 och n:r 150 den 
6 dec. 1904, då blockaden upphäfdes. 

Af de under innevarande års första kvartal påbörjade 33 arbets
inställelserna kvarstodo vid andra kvartalets ingång 9 såsom olösta, 
nämligen: 

N:r 8, berörande järnYägsbyggnadsarbetare å Stockholm—Djurholmsbanan, på
börjad den 23 jan.; 

> 18, > glasarbetare, Löfsta, påbörjad den 16 febr.: 
.' 21, > plåtslageriarbetare, Örebro, påbörjad den 21 febr.; 
> 23, > skoarbetare, Vänersborg, påbörjad den 23 febr.; 
» 27, > skoarbetare, Örebro, påbörjad den 1 mars; 
> 28, » sömmerskor, Stockholm, påbörjad den 14 mars; 

33, » stenhuggeriarbetare, Bohuslän, påbörjad den 21 mars; 
> 36, » mareriarbetsmän, Malmö, påbörjad den 27 mars; 
» 37, > cementarbetare, Gäfle, påbörjad den 31 mars. 

Af dessa arbetsinställelser hafva afslutats: 
N:r 8 den 21 maj; N:r 27 > 2 april; N:r 37 > 6 april; 

> 21 > 11 maj; » 33 » 11 april; 

De fyra återstående arbetsplatserna äro af vederbörande arbe
tareorganisationer förklarade i blockad. Arbetet fortgår dock, åt
minstone på två af ifrågavarande arbetsplatser (n:r 23 och 28), med 
helt eller delvis ny arbetsstyrka. 

Antalet af under årets andra kvartal inträffade arbetsinställelser, 
uppgår till 68, häri inberäknad den stora verkstadskonflikten. An
gående denna föreligga icke så fullständiga uppgifter, a t t en fullt exakt 
redogörelse för densamma nu kan lämnas. Lockout proklamerades 
af Sveriges Verkstadsförening den 10 juni, efter a t t på olika orter 
och inom skilda fack partiella strejker utbruti t , den första den 25 
april. För 82 af de 98 mekaniska verkstäder, som äro medlemmar 
af Verkstadsföreningen, föreligga uppgifter angående arbetareantalet, 
afgifna af respektive arbetsgif vare. Totala antalet å dessa 82 arbets
platser anställde arbetare, som genom lockouten blifvit utestängda, 
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utgör enligt ifrågavarande uppgifter 13,318; af dessa hafva 2,702 
var i t indragna i de förutgående strejkerna. På de olika delarna af 
landet fördela sig dessa 13,318 arbetare vid de 82 verkstäderna så, at t 
på S t o c k h o l m (där uppgifter saknas för två verkstäder), falla 3,641 
af lockouten berörda arbetare, af hvilka 692 uppgifvas hafva varit 
indragna i strejk; på ö s t r a S v e r i g e 1 (där uppgifter saknas för fyra 
verkstäder), 2,637 arbetare, af hvilka 463 uppgifvas hafva varit in
dragna i strejk; på S m å l a n d och ö a r n a (där uppgifter saknas för 
två verkstäder), 1,430 arbetare, af hvilka inga särskildt angifvas 
hafva vari t indragna i strejk; på S k å n e och B l e k i n g e , (där uppgifter 
saknas för en verkstad), 2,956 arbetare, af hvilka 739 uppgifvas 
hafva varit indragna i strejk; på v ä s t r a S v e r i g e (där uppgifter 
saknas för fem verkstäder), 1,602 arbetare, af hvilka 98 uppgifvas 
hafva varit indragna i strejk; samt på n o r r a S v e r i g e (där upp
gifter saknas för en verkstad), 1,052 arbetare, af hvilka 710 upp
gifvas hafva vari t indragna i strejk. Från en verkstad i Stockholm 
lämnas uppgift, a t t den icke af konflikten berörts. 

Af arbetarekorporationer hafva uppgifter lämnats å högsta 
antalet vederbörande organisation tillhöriga, af konflikten berörda 
arbetare, och har detta varit för järn- och metallarbetareförbundet 
c:a 8,000, för gjutareförbundet 1.435, för grofarbetareförbundet 993, 
för måleriarbetareförbundet 66 och för svenska arbetareförbundet 504. 

Framdeles, då fullständiga uppgifter äro tillgängliga, kommer 
slutgilt ig redogörelse a t t lämnas för denna kvartalets största arbets
inställelse, hvilken varat under hela tredje kvartalet och ännu fort
går under det fjärde. Tills dato (den 15 okt.) torde denna kon
flikt hafva kostat industrien i rundt ta l c:a V/2 million förlorade 
arbetsdagar. 

Af öfriga 67 arbetsinställelser, hvilka påbörjats under 1905 års 
andra kvartal , hafva 15 börjat i april, 42 i maj och 10 i juni samt 
hafva, enligt nu tillgängliga uppgifter, direkt berört inalles c:a 530 
arbetsgifvare och c:a 12,000 arbetare; antalet genom de afslutade 
konflikterna — hvilkas varaktighet är känd — förlorade arbetsda
gar kan beräknas uppgå t i l l i rundt t a l 300,000, däraf omkring 12,300 
för af konflikterna indirekt berörda arbetare. (Under andra kvar
talet förlidet år påbörjades 73 arbetsinställelser — 29 i april, 31 i 
maj och 13 i juni — hvilka direkt berörde 272 arbetsgifvare och c:a 
4,350 arbetare). 

Varaktigheten af de i efterföljande öfversikt upptagna 62 kon
flikterna, hvilka påbörjats under andra kvartalet och såväl faktiskt 
som principiellt afslutats, kan angifvas för samtliga utom 3. Den 
närmare fördelningen ter sig sålunda: 

Arbetsinställelser med en varaktighet af: 

högst 7 dagar 32 

8 -15 » 14 
IG—22 > . . . . 1 
23—30 . 1 

31—61 dagar 7 

62-91 » 2 
öfver 100 » 2 
okänd varaktighet 3 

1 Angående de olika landsdelarnes omfattning se >Meddcl.> 1903, sid. 72, 
noten. 
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Af de återstående ännu (den 15 okt.) olösta 5 konflikterna har 1 
pågått i öfver 115, 2 i öfver 135 och 2 i öfver 195 dagar 

Till sin karaktär äro 54 strejker, 2 lockouter, och 11 af blan
dad, obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

Det fack, som under kvartalet berörts af de flesta konflikterna, 
18, är grofarbetarefacket; i dessa hafva c:a 320 arbetsgifvare och 
c:a 5,600 arbetare (approximerad siffra) vari t direkt invecklade (obe-
räknadt de af verkstadskonflikten berörda). 

Samtliga under andra kvartalet påbörjade arbetsinställelser 
hafva haft lokal karaktär med undantag af telefonarbetarstrejken i 
Södra och Västra Sverige (n:r 92). De fördela sig på följande sät t 
inom de olika delarna af landet: 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är, som nämndt, kändt i 
samtliga fall och uppgår till c:a 530. Hela antalet direkt berörda 
arbetare utgör c:a 12,000, och af dessa kommer det högsta antalet, 
eller c:a 5,600 (approximerad siffra) på grofarbetarefacket, det näst 
högsta, eller c:a 2,130 på sågverksarbetarefacket. 

Antalet strejkande är kändt i samtliga fall utom två och utgör 
sammanlagdt c:a 7,800; i de två lockouterna voro 90, i byggnads
konflikten i Stockholm c:a 3,500 och i de återstående 10 arbetsinstäl
lelserna af blandad, obestämbar eller ej uppgifven karaktär c:a 600 
arbetare direkt invecklade. , 

Som redan angifvits, har totalsumman af under kvartalet 
förlorade arbetsdagar — til l följd af konflikter, som under kvar
talet påbörjats samt, under kvartalet eller efter dess slut, veterligen 
definitivt afslutats — approximativt beräknats t i l l omkring 300,000 
(hvaraf omkring 12,300 för af konflikterna indirekt berörda arbe
tare). Främst står grofarbetarefacket med omkring 75,000 förlorade 
arbetsdagar och sågverksindustriarbetarefacket med omkr. 40,000. 
(Siffrorna afse endast de definitivt afslutade konflikterna, sålunda 
icke verkstadskonflikten, på hvilken, som ofvan nämnts, tills dato, 
den 15 oktober, torde komma c:a l1/» million förlorade arbetsdagar). 

I 34 fall hafva arbetsgifvarne icke vari t organiserade, i 18 fall 
hafva de ti l lhört organisation inom sitt fack, och i 15 fall saknas 
uppgifter uti ifrågavarande hänseende. 

Arbetarne hafva i 26 fall samtliga tillhört facklig organisation, 
i 18 fall delvis (däraf i 11 fall med visshet t i l l största delen) och 
i 16 fall alla varit oorganiserade; för 7 fall saknas uppgift härom. 

Konflikternas hufvudorsaker kunna fördelas i följande grupper: 
fråga om löneförhöjning . . . . i 36 fall 

> » lönesänkning . . . . i 3 » 
andra lönefrågor i 7 > 

organisationsspörsmål i 10 fall 
personliga förhållanden . . . . i 3 > 
andra orsaker i 8 > 



ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE ÅR 1 9 0 5 . 387 

Beträffande resultatet må anföras, a t t af de 67 konflikterna 26 
afgjorts genom kompromiss, af hvilka 3 kunna anses hafva utfallit 
i hufvudsak enligt arbetgifvarnes fordringar, 5 enligt arbetarnes 
fordringar och de öfriga 18 lösts efter ungefär lika stora efter
gifter å ömse sidor. Af öfriga 41 konflikter hafva 11 ledt till 
arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda vill
koren, i 4 fall hufvudsakligen med nya arbetare och i 7 fall med 
den förutvarande arbetsstyrkan. 19 konflikter hafva bilagts i enlig
het med arbetarnes fordringar. Såsom redan nämnts, äro 5 ännu 
icke afslutade, och rörande 5 föreligga med hänsyn till resultatet 
stridiga eller ofullständiga uppgifter. En konflikt slutligen har 
ledt till rörelsens nedläggande. 

Vid en sammanställning af de föreliggande konflikternas orsaker 
och resultat visar det sig bland annat, at t af de 46 konflikter, som 
föranledts af lönefrågor, 11 bilagts i enlighet med arbetsgifvarens 
fordringar, 15 i enlighet med arbetarnes och 14 efter ömsesidiga efter
gifter. 3 äro ännu icke afslutade, och rörande 2 äro uppgifterna i 
Förevarande hänseende ofullständiga eller hvarandra motsägande. 
I #tt fall har som nämdt rörelsen nedlagts. Arbetarestyrkan i de 
24 konflikter, hvilka bilades helt eller hufvudsakligen i enlighet 
med arbetarnes fordringar, var i 19 fall helt eller delvis organi
serad, i 4 fall oorganiserad; i ett fall saknas uppgift. 

För öfrigt kan anmärkas, a t t enligt de föreliggande uppgifterna, 
hvilka i 17 fall äro ofullständiga eller hvarandra motsägande i 
denna punkt, 24 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar par
terna emellan, under det a t t i 26 fall några dylika icke ägde rum. 

Af tals- och kontraktsbrott medgifves, äfven af vederbörande part, 
hafva genom arbetsinställelse förekommit i 1 fall. I 11 fall fram
kastar den ena parten beskyllning i detta hänseende mot den andra. 
I 36 fall uppgifves samstämmigt intet aftals- eller kontraktsbrott 
hafva förekommit, och rörande 19 arbetsinställelser äro uppgifterna 
i denna punkt mer eller mindre bristfälliga. 

Rörande 45 af de 67 här omnämnda arbetsinställelserna märkes, 
a t t icke några nya arbetare antogos under konflikten; i 13 fall an
togs en del nya arbetare, och i 2 fall fylldes ledigheterna fullstän
digt. I 7 fall äro uppgifterna ofullständiga. Efter konfliktens slut 
återgingo alla de förutvarande arbetarne i . arbetet i 41 fall, en 
del i 15 fall; i 2 fall återvände inga. Rörande 4 konflikter äro 
uppgifterna bristfälliga. 5 konflikter äro, som nämndt, icke af
slutade. 

Vidkommande här redovisade 67 konflikter hafva svar ingått 
från bägge parterna i 55 fall, endast från arbetsgifvare i 6 fall och 
endast från arbetare i 1 fall. Eörande 3 konflikter föreligga upp
gifter endast från K. Kommerskollegii ombud och den ena parten, 
rörande en endast från ombudet samt rörande en från kommunal
nämnds ordförande. 

Angående slutligen den skånska landtarbetarerörelsen skall fram
deles, då tillräckligt material föreligger, för densamma redogöras. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 



ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE ÅR 1905. 389 

i Sverige, påbörjade under år 1905. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 

(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 1905. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10. äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1905. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifrare. s. = arbetare 
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i Sverige, påbörjade under år 1905. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes). 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1905. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 

(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 1905. (Forts.) 
kvartalet. 
från atbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 

27 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 

(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 1905. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombad. 



402 ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE ÅR 1 9 0 5 . 

Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 

(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 1905. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes), 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser i Danmark år 1903. 1 

Efter dansk »Statistisk Aarbog» meddelas å sid. 403 en öfver-
sikt öfver de arbetsinställelser, som inträffat i Danmark under år 
1903. Liksom sina föregångare är äfven denna öfversikt samman
ställd hufvudsakligen på grundval af de uppgifter, som från arbets-
gifvare- och arbetareorganisationer afgifvits t i l l danska statens sta
tistiska byrå. 

Antalet under år 1903 i Danmark inträffade arbetsinställelser 
utgjorde, enligt hvad tabellen utvisar, 60 (mot 65 år 1902 och 56 
år 1901). Uppgifter angående antalet af konflikterna direkt berörda 
arbetsgifvare och arbetare föreligga endast i 41 fall (af 60) och an
talet genom arbetsinställelsen förlorade arbetsdagar är kändt för 
endast 32 konflikter, eller föga mera än hälften af samtliga. Då 
emellertid med tämligen stor visshet kan antagas, a t t fullständiga 
uppgifter i dessa afseenden erhållits beträffande alla större konflik
ter, torde de härom lämnade upplysningarna dock vara tillnärmelse
vis riktiga, äfven om siffrorna gifvetvis äro något för låga. 

Den ringa omfattning, ar betskonflikterna i Danmark haft under 
år 1903, är i hög grad anmärkningsvärd. Sålunda utgjorde antalet 
(af de 41 konflikter, för hvilka uppgifter därom föreligga) direkt 
berörda arbetsgifvare endast 89 (deras antal var 135 år 1902, 482 år 
1901, 464 år 1900 och 5,051 år 1899 — lockoutåret). Af dessa 89 
arbetsgifvare voro 23 åkeriidkare och 21 korkskärare, hvadan så
lunda arbetsgifvarne inom alla öfriga fack, som år 1903 berördes af 
strejk eller lockout, ej voro flera än 45. Om hänsyn tages äfven 
ti l l de 19 smärre konflikter, för hvilka fullständiga uppgifter ej 
föreligga, befinnas föga mera än ett hundratal danska arbetsgifvare 
under år 1903 hafva oroats af konflikt med sina arbetare. 

Förvånansvärdt litet är ock det antal arbetare, som varit in
vecklade i konflikter, nämligen sammanlagdt icke fullt 1,000 (3,785 
år 1902; 4,108 år 1901; 7,545 år 1900; 36,000 å r 1899 o. s. v.). De 
direkt strejkande arbetarnes antal uppgifves hafva varit 809, de 
genom lockout utestängde 188 (mot resp. 1,492 och 2,293 år 1902). 
Beträffande antalet förlorade arbetsdagar saknas, som sagdt, upp
gifter därom för 28 smärre konflikter, och uppgick detsamma för de 
återstående 32 till 15,831 (mot 133,150 år 1902; 56,829 år 1901; 

1 Jfr .iledd.» 1803, sid. 75 i. och 1904, sid. 81 ff. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Danmark, påbörjade 
under år 1903. 

(Efter »Statistisk Aarbog» 1904.) 

235,877 år 1900 o. s. v.), sålunda en alldeles osedvanligt låg siffra. 
Ungefär hälften af de förlorade arbetsdagarna kom på en lockout 
inom pappersindustrien, genom hvilken ett 150-tal arbetare blefvo 
utestängda. 
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Af de redovisade 60 konflikterna ägde hälften (31) rum i Köpen
hamn eller dess närmaste grannskap, och af de återstående 29 voro 
16 at t hänföra t i l l landsortsstäderna och 13 till landsbygden. Under 
vinterhalfåret inföllo 27 och under sommarhalfåret 33 konflikter 
samt under första hälften af året endast 16 mot 44 under dess 
senare del, hvilket sistnämnda förhållande är värdt at t uppmärk
samma. 

Varaktigheten uppgafs t i l l 

mindie än 1 -raka för 15 konflikter, 
1—13 veckor > 20 
mera än 13 veckor » 3 » 
ej uppgifven längd > 22 » 

Anledningen t i l l konflikt var fråga om 
aflöningen i 30 fall 
arbetstid > 1 » 
arbetsordningen » 2 » 
personliga förhållanden > 7 » 
föreningsrätten . . . » 3 > 
flera eller ej angifna tvistepunkter > 17 » 

Till sin karaktär uppgifvas 38 arbetsinställelser hafva var i t 
strejker, 4 lockouter och 18 af blandad eller ej uppgifven karaktär . 

Medling har under år 1903 förekommit i 7 och skiljedom i 5 fall. 
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Registrering af sjukkassor i Sverige år 1905. 
Andra kvartalet. 

(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 



408 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Prisuppgifterna för red, kol och koks i ko). 3—11 gälla för hela staden. 



under andra kvartalet år 1905. 
och medelpris. 
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410 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under andra kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

411 



412 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under andra kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

413 



414 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Kalmar: Färsk sill har försålts pr val till pris af 125 öre; likaså färsk 
a 50 öre och på mört 30 ii 25 öre. — Kristianstad: Färsk sill har försålts pr val till 225 å 
salt strömming 200 ä 150 öre pr val. 



under andra kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

415 

strömming under juni till 100 öre. Priset på gädda har varit 90 ä 80 öre pr kg, på aborre 60 
1'20 öre och färsk strömming till 150 ä 40 öre; salt sill har betingat 5 ä 3 öre pr s tyck och 

28 



416 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Malmö: Färsk sill har försålts pr tjog till 60 ä 35 öre; strömming förekommer 
(under april-maj) till 100 ä 50 öre. — Halmstad: Färsk sill försäljes pr t j o g och har priset 



under andra kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

417 

ej. — Hälsinghorg: Färsk sill har forsalts pr val till 300 ä 200 öre; likaså färsk strömming 
varierat mellan 90 och 40 öre. Prisuppgifterna å koks afse s. k. engelsk koks. 



418 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Göteborg: De viktigaste fisksorterna utom här otvan upptagna hafra kostat pr 
ä 30 öre. — Borås: Prisuppgifterna å koks afse krossad engelsk kaminkoks. 



under andra kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

419 

kg: gädda 125 k 90 öre, aborre 85 ä 70, hällcflundra 125 ä 100, kolja 38 a 29 och torsk 41 



420 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Karlstad: Potatis har vid köp af större partier kostat 25 öre pr 5 liter. — Västerås: 
13 90 kr. pr famn. 



under andra kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

421 

Priset pä, gädda har varierat mellan 80 ä 50 öre pr kg. För mindre god barrved har betalats 



422 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Falun: Endast hel fe t ost salaföres och har priset varit 140 öre pr kg. Priset 
s. k. >engelsk koks>. — Domnarfvet: Angående prisuppgifterna å ost och koks gäller hvad 
öre pr kg. Barrved, som tillhandahållits af bruket, har kostat 10 kr. 10 öre pr famn. För 
har försålts pr val till pris af 100 å 20 öre. 



under andra kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

423 

på gädda har varit 125 ä 75 öre pr kg. och på aborre 90 ä 50 öre. Prisuppgifterna å koks afse 
här ofVan anmärkts Tid Falun. Priset på gädda har yarit 90 ä 70 ocn på abborre 65 ä 55 
affallsved (s. k. plankred) har betalts 950 ä 750 kr. pr. famn. - Gäfle: Färsk strömming 



424 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Söderhamn: Prisuppgifterna å koks afse s. k. >engelsk koks». — Sundsvall 
från sågverken), som i pris betingat 7.«o ä 8.JO kr. per famn. 



under andra kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

425 

(sågverksdistriktet): I stället för barrved användes nästan uteslutande s. k. plankved (afffall 



426 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Luleå: Priset pä, gädda har varit 80 a 55 öre pr kg. och på sik 65 ä 50 öre. 
öfe och för sik 70 ä 55 öre pr kg. Prisuppgifterna & koks afse engelsk kaminkoks. —• 
130 öre pr kg. 



under andra kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

427 

Prisuppgifterna å koks afse engelsk kaminkoks. — Boden: För gädda har betalata 80 ä 55 
Malmberget och Gellivare: Endast hel/et ost saluföres och har priset varierat mellan 140 odi 



428 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under andra kvart. 1905. 
Högsta, lägsta och medelpris. 

Anm. Prisuppgifterna å koks afse engelsk kaminkoks. 
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Arbetsförhållandena å olika orter i riket under 
tredje kvartalet af år 1905. 

(Enligt ombudens rapporter, delvis kompletterade med andra uppgifter.) 

Stockholm. 
(Redogörelsen grundar sig på uppgifter från 51 arbetsgifvare eller arbetsgivare

organisationer samt 16 arbetareorganisationer.) 

Stenindustrien. I stenhuggeriyrket var arbetstillgången under kvartalet god, 
men öfverflöd på arbetskraft var fortfarande för handen. 

Under september har Sveriges kakelfabrikantförening bildats. 
Metallindustrien. I guldsmedsyrket var arbetstillgången god som vanligt under 

detta kvartal. 
Inom smides- och hofslagerifacket ingicks den 12 maj följande arbetsaftal: Lö

nen utgör 36 öre pr timme för den som innehaft plats 1 år, 41 öre för den som inne
haft plats 2 år; för bänkarbetare 31 å 36 öre; för smideshandtlangare, som fyllt 18 år, 
26 öre. 1 april 1906 förhöjes timlönen för de sistnämnda med 1 öre, för de öfriga med 
2 öre. Arbetstiden 59 timmar i veckan. Olycksfallsersättning äfven under karenstiden. 
Ömsesidig uppsägningstid 3 dagar. Aftalet gäller till 1 april 1907. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Inom den mekaniska verkstads
industrien och skeppsvarfven äfvensom i den elektrotekniska branschen och vågtill
verkningen fortfor under detta kvartal den lockout, som proklamerades den 10 juni. 
På somliga håll låg arbetet på grund däraf fullständigt nere, på andra bedrefs det med 
jämförelsevis liten arbetsstyrka. 

Under sommaren hafva de mekaniska hjälparbetarne vid L. M. Erikssons verk
stad fått timlönen höjd till 42 öre; förrådsarbetarne erhöllo en minimilön pr vecka af 
22 kr. 

I fråga om fotogénkökstillverkningen voro förhållandena oförändrade. 
Byggnadsverksamheten. Den omfattande byggnadskonflikten afslutades den 

17 ang. efter att hafva pågått i öfver 3 månader. För de i konflikten d i rek t indragna 
facken (murare, plåtslagare, bergsprängare, grundläggare och cementgjuteriarbetarel af
slutades sagda dag nya aftal. För murare bestämdes arbets t iden till 57 timmar i 
veckan (7 timmar på lördag), t imlönen höjdes med 4 öre genast och med ytterligare 
1 öre den 1 april 1906, då den sålunda kommer att uppgå till 65 öre. För arbetare, 
som ej motsvara kompetensfordringarna, kan aflöningen nedsättas, dock med högst 20 %. 
Därjämte hafva en del ackordspriser höjts, olycksfallsersättningen under karenstiden be
stämts till kr. 1'50 om dagen, bestämmelser träffats om arbetares föreningsrätt, om före
trädesrätt till erhållande af arbete för i Stockholm eller dess omedelbara "närhet skatt-

Aftal för 
murare i 

Stockholm. 

29 
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skyldige o. s. v. (Jfr »Kvartalsrapport för Sv. murareförbundet», sept. 1905.) Aftalet 
gäller under vissa villkor till den 1 april 1908. 

Aftalet för bergsprängare-, grundlag g are- och cementgjuteriarbetare bestämmer 
samma a r b e t s t i d som för murare samt t i m p e n n i n g e n efter följande specifikation: 

Aftal för 
grundläggare 
m. fl. i Stock

holm. för asfaltarbetare: 
för asfaltläggare . 50 öre 
» efterrifvare . . 4 4 > 
• kokare o. hjälp-

arb 42 » 

för jord- o. extraarbetare: 
för bottengräfvare . 45 öre 
> jord-o.extraarb. 42 » 

för cementarbetare: 
cementgolfläggare . 50 öre 
steg- o. fasadgjutare 45 > 
hvalf- o. betonstam-

pare 44 » 
hjälparbetare . . . 42 ^ 

för grundläggeriarbetare: 
postbas 54 öre 
skolare 46 > 
stampslagare . . . 44 » 
stenkättare o. berg-

brytare . . . . 43 > 

för pålningsarbetare: 
kranförmän . . . . 4 9 öre-
arb. vid pålhuggn. 

o. d 44 » 
hjälparbetare . . . 42 » 
maskinskötare . . . 44 > 

för bergsprängare: 
laddarebas . . . . 67 öre 
borrare 55 > 

Aftalet gäller till den 1 april 1907, men skulle aftalet prolongeras, inträder er» 
förhöjning af 1 öre i ofvanstående timlöner från den 1 jan. 1907. O l y c k s f a l l s -
e r s ä t t n i n g är tillförsäkrad arbetarne med kr. 150 om dagen i 180 dagar, hvarjämte i 
händelse af dödsfall begrafningskostnaderna betalas. Inträffar olycksfall under omstän
digheter, som icke äro att hänföra ti l l 1901 ärs lag, utbetalas t i l l den skadade vid full 
invaliditet 6,000 kr. Medför olycksfallet den skadades död, betalas för gift arbetare 
3,000 kr. och i begrafningskostnader för ogift arbetare 1,000 kr. Arbetarne bidraga till 
försäkringspremien med 2 öre pr arbetsdag, som afdrages från aflöningen. 

Inom asfalt- och cementtillverkningen sysselsattes i april månad 691 man mot 
846 i mars. Ställningen var dock bättre än i april 1904, då blott 536 man hade sys
selsättning i branschen. Kom så från den 3 maj först lockout och sedermera strejk 
inom bl. a. denna yrkesgren, så att arbetet först den 18 augusti återupptogs. Som na
turligt är, blef då tillgången på arbete mycket god och icke mindre än 980 man funno-
sysselsättning i dessa fack mot 870 under motsvarande månad 1904. Ännu bättre blefvo 
förhållandena under september, då 1,113 man användes mot 894 under samma månad i 
fjol. Arbetskraft finns emellertid i denna yrkesgren alltid i öfverflöd. 

Inom grundläggeri- och bergsprängarefacket var arbetstillgången efter den stora 
konfliktens upphörande fr. o. m. den 18 augusti mycket god. E t t ovanligt stort antal 
arbeten påbörjades (ej mindre än 19), så att i augusti månad grundläggnings- eller 
bergsprängningsarbete försiggick på 61 arbetsplatser med en sammanlagd arbetsstyrka 
på omkring 720 grundläggeriarbetare, däri inbcräknade alla s. k. extra arbetare, d. v. s. 
sådana, som sysselsättas med jordschaktning, vid stenkranar o. d., och 254 bergspräng
are. I september månad ökades antalet arbetsplatser till 67 och de därvid sysselsatta 
arbctarnes antal till i medeltal 261 bergsprängare och 783 grundläggeriarbetare. * 

På arbetskraft har ändock rådt öfverflöd. emedan tillströmningen af arbetare från 
olika trakter af landet i år varit ovanligt stor. 

Aftalet för plåtslageriarbetare — gällande till den 1 april 1908 — innehåller en 
detaljerad, delvis reglerad ackordsprislista; vidare bestämmes en t i m p e n n i n g af 60 
öre för fullt duglig arbetare (»som kan förete gesällbref eller utläringsbetyg eller på 
annat sätt dokumenterar sig hafva arbetat i yrket minst 6 år, inberäknadt lärotiden, 
samt ' ägcrj den' vana och färdighet, som motsvarar de normala fordringar, som i denna 
prislista angifvas»). För arbetare, som ej motsvarar de angifna fordringarna, kan tim
penningen nedsättas till lägst 50 öre. Vid snöskottning, skrapning och strykning af 

Aftal för 
plåtslagare i 

Stockholm. 

* Uppgifterna afse endast sådana arbeten, som bedrifvas af enskilda arbetsgifvare. 
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tak, urisning af vattenrör samt skrapning och strykning af fasader i lina betalas 10 
öres förhöjning i öfverenskommen timpenning. 

För l ä r l inga r — hvilkas antal å en verkstad ej {SLT rara större än de utlärda 
arbetarnes — är timlönen: 

under första aret efter arbetsgifvarens bestämmande, 
> andra » 22 öre 
> tredje » 26 » 
> fjärde > 35 > 

nnder femte och sjätte aren efter kompetens och dug
lighet, dock minst resp. 40 och 45 öre. 

Den normala arbets t iden är 58 timmar i veckan. Öfvert idsarbete betalas 
under tiden kl. 7—10 e. m. med 50 % förhöjning, allt annat öfvertidsarbete med 100 % 
förhöjning. 

Med afseende å dessa 3 aftals giltighetstid må uppmärksammas, att uppsägning 
af aftal inom något af byggnadsfacken kan medföra uppsägning af de nu träffade af-
talen före den stipulerade, slutliga ntlöpningstiden. 

Bestämmelsen härom lyder som följer: 
»Skulle uppsägning af gällande aftal äga rum från arbetsgifvarnes eller arbetar

nes organisationer inom ett eller flera af till byggnadsindustrien hörande fack, näm
ligen: bergsprängare, grundläggare, cementarbetare, murare, tegelbärare, murarbetsmän, 
snickare, timmermän, plåtslagare, gipsarbetare, rörarbetare, kakelugnsmakare, målare, 
glasmästare, smeder, åkeriarbetare, murbruksfabriksarbetare och stenhuggare, från den 1 
jan. 1906, eller till samma dato något följande år, äga såväl arbetarnes som arbets
gifvarnes organisation rätt att under tiden till den 1 nästkommande februari uppsäga 
sina resp. aftal att upphöra gälla den 1 nästföljande april månad>. 

(Angående det under kvartalet för Stockholms stads arbetare träffade aftal se 
dessa »Meddel.» 1905, s. 329 ff.). 

I Södertälge bestämmer den nya öfverenskommelsen inom byggnadsfacken 
följande timlöner: stensättare 45 öre, postbas, bergbas, stenstötare o. cementarbe
tare 42 öre, bergsprängare 39 öre, stampslagare o. skolare 38 öre, cementhjälparbetare 
37 öre, tegelbärare 47 öre samt öfriga mureriarbetsmän och grofarbetare 35 öre. Arbe
tet på lördagar slutar kl. 4 e. m. i st. f. kl. 6 e. m. förut. Olycksfallsersättning från 
4:de dagen. 

Mitrbruksfabrikationen påverkades naturligtvis ogynnsamt af den långa bygg
nadskonflikten. Emellertid ha arbetarne i detta fack fr. o. m. september erhållit cirka 
9 procents förhöjning af sina löner. 

I målarefacket synes arbetstillgången under kvartalet ha varit god och hvarken 
öfverfiöd eller brist på arbetskraft rådt. Arbetstiden har varit 10 timmar pr dag. 
Mer eller mindre kortvariga strejker och blockader ha som vanligt under denna tid af 
året förekommit i facket. 

I guldlistarbetarefacket voro förhållandena oförändrade. 
I glasmästerifacket gäller från den 1 ang. 1903 ett arbetsaftal med i hufvudsak 

följande bestämmelser: 
Orlasmästeriarbetare skall ha en minimilön af 27 kr. pr vecka; lärling, som arbe

tat i facket 3 år, skall betalas med 17 kr. och den som arbetat 4 år med 22 kr. pr 
vecka. Arbetstiden är 10 timmar. Hvarje arbetare är på arbetsgifvarens bekostnad 
olycksfallsförsäkrad för minst 2,000 kr. 

Aftalet ingicks att gälla till den 1 aug. 1905 med förlängning på 1 år, om ej 
uppsägning gjordes minst 5 månader före utgångstiden. 

Med afseende på förgyllarefacket gäller ett aftal, som trädde i kraft den 1 sept. 
1904. Arbetstiden är bestämd till 57 timmar pr vecka och minimilönen till 48 öre i tim-
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men. Lärlingar, som varit anställda i yrket i 4 år, betalas med 32 öre i timmen, efter 
5 år (lärotidens slut) med 38 öre. Olycksfallsförsäkring för 2,000 kr. på arbetsgifva-
rens bekostnad. 

Aftalet gäller till den 1 sept. 1906 med 4 månaders ömsesidig uppsägningstid och 
förlänges, om ej uppsägning sker, på 2 år i sänder. 

Trävaruindustrien. Inom snickerifabriksbranschen Tar arbetstillgången fort
farande otillräcklig och arbetskraft fanns i öfverflöd. Den engelska marknaden är allt
jämt tryckt och de tyska importörerna köpa endast det allra nödvändigaste för dagens 
behof på grund af osäkerheten i afseende på de blifvande tullförhållandena. Bygg
nadsverksamheten i Tyskland har i år äfven varit mindre liflig än på många år. 

Inom möbelsnickeriet åter fanns god arbetstillgång och ställningen var bättre än 
nnder föregående kvartal. På åtskilliga håll klagas öfver brist på skickliga arbetare. 
Öfvertidsarbete måste tillgripas, särskildt under kvartalets senare del. 

I vagnmakeriet rådde fortfarande god arbetstillgång, men ringa öfvertidsarbete. 
Tunnbinderiarbetarne vid Sommelii oljeslageri hafra erhållit löneförhöjning; 

månadslönen utgår nu med 120 ä 130 kr. 
Tunnbinderiarbetarne vid gasverket hafva äfven erhållit en mindre löneförhöj

ning: 3 öre för förste man och 2 öre för de öfriga tunnbindarne. 
Läderindustrien. I garfveriyrket var arbetstillgången god såsom under före

gående kvartal. I följd däraf att en del arbetare hade att fullgöra sina värnpliktsöfningar, 
rådde brist på arbetskraft. Nattarbete äger ram, emedan maskinerna hållas i gång 
dygnet om. 

Textilindustrien. Inom bomullsspinneri- och väfveribranschen var arbets
tillgången god, och hvarken öfverflöd eller brist på arbetskraft förekom. Förhållandena 
voro nästan bättre än under motsvarande tid föregående år. 

I repslageribranschen voro förhållandena ungefär desamma som förut. Där till
verkningen emellertid hufvndsakligen är inriktad på sjöfartens behof, har en viss minsk
ning i arbetstillgången under detta år framträdt. 

Beklädnadsindustrien. I Hnnesömnadsbranschen var arbetstillgången god och 
bättre än nnder motsvarande kvartal 1904. 

I klädsömnadsbranschen var tillgången å arbete mycket god under årets andra 
kvartal — vårsäsongen börjar i april månad — och åtskilligt öfvertidsarbete förekom. 
I juli månad kom omslaget med betydligt minskad arbetstillgång och öfverflöd på ar
betskraft, hvilket varade till midten af september, då höstsäsongen börjar. 

I skrädderiyrket var tillgången på arbete jämförelsevis dålig. 
Gällande prislista prolongerades till den 1 mars 1908 i sammanhang med för

handlingarna om fria verkstäders införande senast den 1 okt. 1907. 
Inom stråhattfabrikationen voro förhållandena sig lika. Inom fllthattillverk-

ningen var arbetstillgången någorlunda god såsom under samma tid föregående år. Och 
i felbhattindustrien utmärktes kvartalets början af dålig arbetstillgång och öfverflöd 
på arbetskraft, men mot dess slut började höstsäsongen, som är yrkets bästa tid. 

I trikåtillverkningen var arbetstillgången fortfarande god med brist på dugliga 
arbetskrafter. Särskildt ulider kvartalets senare del var omsättningen af ifrågavarande 
artiklar synnerligen stark. Grossisterna sökte fylla sina lager af farhåga för ytter
ligare stegring af priset på ullgarn. 

I paraplybranschen utmärktes juli månad af dålig tillgång på arbete och öfver
flöd på arbetskraft, rörbättring inträdde nnder augusti med god arbetstillgång och 
så fortfor ställningen att vara kvartalet ut. 

I fråga om halsduksfabrikationen voro förhållandena oförändrade. 
Inom sko- och nåtlingsbranschen var arbetstillgången nnder kvartalet utmärkt. 
I handskoarbetarefacket däremot var den mindre god, med någon förbättring i 

september. 
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Närings- och njutningsmedelsindustrien. I fråga om sockertillverkningen 
voro förhållandena oförändrade; tillgången pä. arbetskraft större än behöfligt. 

Inom kvamindnstrien var arbetstillgången äfven under detta kvartal i det hela 
god, dock sämre än nnder det föregående. Delvis torde grunden härtill vara att finna 
i landets relativt goda skörd detta år. Under tredje kvartalet förra året var ställ
ningen inom ifrågavarande industri bättre än i år. Som vanligt har tillgången på ar
betskraft öfverstigit behofvet. 

I slakteri- och charkuteribranschen var arbetstillgången nnder kvartalet på det 
hela taget god och som vanligt vid denna tid något bättre än föregående kvartal. 
Öfvertidsarbete förekom icke i någon större utsträckning och riklig tillgång fanns på 
arbetskraft. Förhållandena voro ungefär likadana som under motsvarande tid föregå
ende år, men priserna på råvarorna ha i år varit högre. 

I bryggeriindustrien betecknas arbetstillgången fortfarande såsom någorlnnda 
god, om också ölkonsumtionen i följd af den stora verkstadskonflikten något minskades. 
Intet öfvertidsarbete förekom, och ej heller något nämnvärdt öfverflöd på arbetskraft. 

Med inom bryggeriindustrien anställda specialarbetare: eldare och maskinister, 
smörjare och reparatörer, smeder och hofslagare träffades nya arbetsaftal nnder detta 
kvartal. 

Det med maskinis t - och eldarefackföreningen ingångna aftalet innehåller, 
att maskinister, som förut haft nnder 130 kr. pr månad, skola erhålla 10 kr, löneförhöj
ning. Eldares månadslön ntgår med 100 kr. Öfvertidsarbete betalas med 60 ä 70 öre 
pr timme åt maskinister och 45 å 60 öre åt eldare. Olycksfallsersättning under karens
tiden, äfvenså sjukhjälp. Semester nnder en vecka med fnll aflöning o. s. v. 

För smeder och hofslagare är bestämdt, att aflöningen skall utgå såsom för sme
der och hofslagare i allmänhet (se ofvan sid. 429). 

Ordinarie arbetstiden är 60 timmar pr vecka. 
I öfrigt ha samma förmåner beviljats åt smeder och hofslagare som åt bryggeri-

arbetarne. 
För b rygge r i a rbe t a r e i Södertälge har månadslönen höjts till 85 kr. 
lomn cigarr- och cigarrettillverkningen var arbetstillgången som förut mindre 

god och öfverflöd på arbetskraft var rådande. De arbetslöses antal uppgick vid slutet 
af kvartalets tre månader till respektive 15. 17 och 14. 

Vid en fabrik med cirka 40 arbetare ägde nnder kvartalet en betydlig inskränkning 
i produktionen rum. En annan fabrik nedlade i slutet af juli helt och hållet sin verk
samhet. Den sysselsatte då 11 arbetare, ett hälft år förut 32. 

Den 31 angnsti utbröt strejk vid en fabrik, som sysselsatte 12 arbetare. Orsaken 
var, att arbetsgifvaren icke ville underteckna det aftal, som cigarrfabrikantföreningen, 
hvilken ifrågavarande arbetsgifvare icke tillhör, godkänt. Strejken upphörde den 14 
september, sedan arbetarnes fordringar uppfyllts. Därigenom höjdes för 3 arbetare ar
betslönen för en cigarrBort med 50 öre pr tusen. Två »tillberedare» erhöllo kr. 1'50 
mera pr vecka. Fyra af arbetarne hade under strejken erhållit anställning vid annan 
fabrik och ville ej återgå. 

I bageriyrket fanns öfverflöd på arbetskraft. Under kvartalet antecknade sig i 
fackföreningens inskrifningsbok för arbetslösa 126 personer. 

I Sundbyberg hafva arbetarne vid jästfabriken fått ett ordnadt aftal, hvarige-
nom månadslönen höjts från 85 till 90 kr. samt timlönen från 30 till 35 öre. Efter 
ett års anställning åtnjuta arbetarne en veckas semester under sommaren. (Ang. ma
skinister o. eldare se nedan.) 

Den kemisk-tekniska och belysningsindustrien. Inom såp- och tvålfabri
kationen voro förhållandena oförändrade. Så äfven inom stearinljnstillverkningen 
och sprängämnesbranschen. 

I elektricitetsverksbranschen var arbetstillgången god och strömförbrukningen i 
stigande samt större än undeT motsvarande kvartal i fjol. 
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(Ang. det nya aftalet f8r belysningsverken, se >Meddel> 1905, s. 329 ff.). 
Pappersindustrien. Förhandlingarna om den nya tariffen inom bokbinderiyrket 

ha nnder kvartalet påbörjats. 
Den grafiska industrien. Inom boktryckeriyrket var arbetstillgången under 

månaderna juli och augusti mindre god; nnder september inträdde förbättring, sa att 
den biet ganska tillfredsställande. Vid juli månads utgång voro 10 arbetare i yrket 
arbetslösa. Af dem kvarstodo som arbetslösa vid augusti månads slut blott 2 rota
tionstryckare. Under sistnämnda månad anmäldes som arbetslösa å typografiska för
bundets platsanskaffningsbyrå 7 manliga och 3 kvinnliga sättaie, 1 snällpresstryckare 
och 1 digelpresstryckare. Af dessa voro 1 manlig och 1 kvinnlig sättare ännu efter 
midten af september utan arbete. Under nämnda månad anmäldes som arbetslösa: 11 
sättare, 4 snällpresstryckare, 4 digelpresstryckare och 1 stereotypör. De flesta af dem 
erhöllo emellertid åter arbete. 

Inom stentryckerifackct var arbetstillgången under kvartalet »ganska måttlig> 
likasom förut. Något egentligt öfverftöd på arbetskraft rådde emellertid icke, och brist 
förefanns på litografelever. 

För stilgjuterier i Stockholm och Lund gäller från och med den 1 juli 1905 till 
den 1 januari 1908 och därefter intill slutet af det år, under hvars förra hälft det 
blifvit uppsagdt, ett tariffaftal med ytterst detaljerade bestämmelser om priset för hand
maskins- och komple t tmask insg ju tn ing samt f ä rd iggör ing m. m. af olika stilar. 
I afseende på lärlingar äro följande aflöningssatser stadgade: 

Aftal för stil-
gjuteriarb. 

l:a året 6 kr. 
2:a » 8 » 
3:e » 12 » 
4:e » 15 » 

Lärling antagcs icke före fyllda 16 års ålder och får ej utläras före fyllda 20 år. 
Tillika är följande lärlingsskala bestämd: 

På 1—3 stilgjutare 2 lärlingar 
». 4—7 , 3 
> 8—12 » 4 
» 13—18 » 5 
» 19—24 » 6 

För arbete, som icke kan beräknas enligt styckelönstariffen, gäller bl. a.: 
Lägs ta veckolön för utlärd stilgjutare äT i Lund 22 kr. samt i Stockholm de 

tvä första åren 20 kr., de två därpå följande 22 kr. och därefter 24 kr. 
Den ordinar ie a rbe ts t iden , som förlägges mellan kl. 7 f. m. och 7 e. m., är 

54 timmar i veckan. Midsommar- och julafton afslutas arbetet kl. 2 e. m. 
Öfver t idsarbete betalas åt veekolönsarbetare med 50 % förhöjning för de tre 

första timmarna efter ordinarie arbetstidens slut: efter nämnda tider med 100 % för
höjning. 

För h j ä lpa rbe t a r e är lägsta veckolönen efter tre års anställning, dock icke före 
fyllda 20 år, 20 kr. pr vecka jämte det på platsen gällande lokaltillägget. 

L o k a l t i l l ä g g ntgår i Stockholm med 15 % och i Lund med 10# af all förtjänst 
och betalas endast till veckopenningsaTbetare äfvensora hjälparbetare. 

Till lärlingar och med dem jämställda biträden utgår lokaltillägget de två första 
åren med hälften af, därefter med hela det på platsen fällande lokaltillägget. 

Olycksfallsersättning skall utbetalas äfven under karenstiden. 
Semester har i år i större utsträckning än tillförne medgifvits typografer vid 

en del tryckerier, vanligen under en vecka — i vissa, fall äfven längre tid (10 dagar, 
14 dagar, 3 veckor o. s. v.) — med full aflöning. Liknande förmån har äfven flerstä
des i landsorten förekommit inom denna bransch. 
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Industri och handtverk, ej specificerade. Maskinister och eldare vid jäst-
fabriken i Sundbyberg hafva fått en löneförhöjning af 10 kr. pr månad (från 110 till 
120 kr.). Ang. maskinister och eldare vid bryggerier, se ofvan sid. 433. 

Ang. löneförhöjningen för eldare vid elektricitetsverket i Stockholm, se >Meddel.> 
1905, s. 336. 

Transport- och grofarbete. I stufveribranschen har tillgängen på arbete 
nnder kvartalet varit dålig. Öfver hnfvnd taget har ej arbete kunnat erhållas under 
mera än 4 å 5 dagar i veckan för alla arbetare. Till »tor del har detta nog sin grund 
i den stora lockouten inom verkstadsindustrien, som ledt till minskning af sjöfarten. 

För telefonarbetare vid de båda enskilda bolagen har nytt aftal blifvit trSffadt. 
Maskinister och eldare vid bogserbåtrederierna hafva erhållit löneförhöjning. 

Yngre eldare erhålla 70 ä 75 kr., vuxna, som varit i tjänst öfver 2 år, 85 kr. pr må
nad för den tid, de äro i tjänstgöring. Maskinister och maskinskötare på båtar inom
skärs erhålla 115 kr. pr månad och på båtar ntomskärs 130 kr. pr månad, allt under 
seglationstiden samt under den öfriga tiden 90 kr., eller 40 å 50 kr., om stadigvarande 
arbete då kan erhållas. En fridag pr månad. Olycksfallsersättning under karens
tiden etc. 

Södra åkeriarbetare fackförening en har fått till stånd ett preliminärt aftal med 
Akeriägarne, hvarlgenom erhållits en löneförhöjning af 5 kr. pr månad. 

(Ang. aftalet för Stockholms stads arbetare, se »Meddel.» 1905. s. 329 ff.). 
Hotell- och restaurantrörelse. I augusti är aftal träffadt mellan föreningen 

Stockholms servitörer och Nya kypareföreningen, hvilket aftal gäller till den 1 okt. 
1906 med två månaders ömsesidig uppsägning. Bl. a. ställes ordnandet af lärlings
frågan i utsikt. 

Stockholms stads arbetsförmedling: började sin verksamhet den 22 september. 

J. R. N. 

Uppsala. 
Jan.—sept. 1905. 

Arbetsmarknaden har i det hela varit lugn och fast: arbetstillgången i vissa yrken 
ovanligt god. Arbetsaftalen ha i det hela bibehållits oförändrade. En mekanisk verk
stad med gjuteri har varit indragen i den allmänna verkstadskonfiikten. 

Kakel- och tegelindustrien. Uppsala har varit oberördt af inom denna in
dustri förekomna lönerörelser. Fabrikernas gemensamma prislista är oförändrad; mindre 
tillägg i de särskilda fabrikernas speciallistor ha naturligen förekommit. — En fabrik 
hade vid årets ingång uppfört en arbetarebostad om sex lägenheter, som tagits i an
språk. Samma fabrik har under året dels försålt, dels upplåtit ett mindre antal bygg
nadstomter åt egna arbetare och afser att i något större skala fullfölja dessa båda 
system. 

Tegeltillverkningen, som här drifves blott under sommarhalfåret, har som vanligt 
till stor del användt rent tillfälliga arbetskrafter. Tillgången härå god, ehuru med 
hastig omsättning. På eftersommaren tillgången på arbetare knappare. Löneförhål
landen inom tegelindustrien sedan flera år tillbaka: ackordsarbetare förtjäna 3 å 4 kr. 
om dagen; timarbetare 25 öre i timmen. Arbetstid 11 timmar. 

Metallindustrien. Vid en mekanisk verkstad med gjuteri, som varit indragen 
i verkstadskonfiikten, har arbetet under konfliktstiden legat helt nere. (Senare åter
upptaget; hufvudsakligen med de gamla arbetskrafterna.) — Eljest har inom denna in
dustri (hufvudsakligen velocipeder och guldsmedsarbete) allt varit lugnt; arbetstillgång-
«n normal; prislistorna oförändrade. 



436 ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 

Bleck- och plåtslagareyrket. 1902 års aftal gäller fortfarande. Enligt detta 
ntgör t imlönen för gesäll 35—45 öre, beroende på skicklighet och arbetsförmåga. 
Arbe ts t iden är 10 V» timmar om dagen utom på lördagar, då arbetet slätar kl. 4 
e. m. Arbetstillgången har nnder året varit god, tidvis mycket god; arbetaretillgången 
däremot på eftersommaren knapp nog. 

Trävaruindustrien. Snickerifabriker och möbelsnickare. Mellan fabriker och 
mästare, å ena, arbetarnes fackförening, å andra sidan, gällande aftal om garanterad 
minimilön, oafsedt lönesystem, ändras 1 oktober så, att minimilönen höjes från 30 till 
32 öre pr timme. Arbetstiden sänkes samtidigt från 59 till 58 timmar i veckan. Vid 
två fabriker gäller sedan maj månad en timlön af 35 öre (förut i allmänhet 32). Mäs-
tarne ha i stor omfattning ackordssystem. 

Byggnadsverksamheten. Målareyrket. Arbetstillgången liksom föregående år 
ovanligt god; klagan från mästarnes sida, att i synnerhet under sommarmånaderna till
gången på arbetare varit otillräcklig; man har måst nöja sig med från andra yrken 
tillströmmad arbetskraft. Äldre prislista gäller till innevarande års slut. 

Läderindustrien. Tapetserare- och sadelmakareyrket. Lönerörelse förekom i 
augusti månad, med följande resultat från 1 september: Det äldre systemet, veckolön, 
varierande efter uppskattad arbetsskicklighet, ersattes med timlön, 40 öre, för alla. 
Detta har uppgifvits innebära en löneförhöjning af 15 ä 25 %. — Sadelmakare delvis 
lägre. — I sammanhang härmed har arbetstiden sänkts från 60 till 59 timmar i vec
kan (lördagar 9 timmar, förut 10). 

Beklädnadsindustrien. Inom skrädderiyrket är 1904 års prislista, aftalt för ett 
år i sänder mellan skräddaremästareföreningen och skrädderiarbetareföreningen, allt
jämt gällande. — Arbetstid å verkstad 10 timmaT dagl.; •sommartiden ofta 9 timmar. 
Verkstadsarbetare äro dock fåtaliga; i allmänhet är arbetet förlagdt till hemmen. 

Skomakeri drifves, utom af handtverksmästare, numera ock af två under de sista 
två åren tillkomna skofabriker. Mellan mästarnes flertal och de organiserade arbetarne 
gäller ackordsprislista. Några mästare hafva privata aftal med sina arbetare. Sko
fabrikerna, af hvilka den ena sysselsätter omkring 40 arbetare, den andra något flera> 
ha med fackföreningsarbetarne en prislista, som dock icke gäller som formligt aftal. 
Systemet är dels veckolön, dels stycklön. Arbetsförtjänsten för vuxen veckolönsarbe
tare (fåtaliga) 20 a 27 kr. pr vecka, för ackordsarbetare 24 a 30 kr. Nåtlerskor för
tjäna 12 ä 18 kr., olärda arbeterskor 6 a 9 kr. pr vecka. (Detta enligt en fabriks af-
löningslista.) — En från arbetarehåll i april uppställd fordran på förhöjning för olärda 
arbeterskor tillbakavisades af fabrikerna och blef rosultatlös. — Arbetstiden vid fabri
kerna är 56 V« timmar i veckan, sålunda fördelad: 

Alla dagar utom lördagar: 7—8,ao f. m.; 9 f. m.—1 e. m.; 2,so—7 e. m. 
Lördagar: 7—8,so f. m.; 9 f. m.—2 e. m. 
Närings- och njutningsmedelsindustrien. Kvarnrörelse och jästfabrikation 

representeras här hufvudsakligen af ett större företag med 70 ä 80 arbetare. Vid årets 
början beviljades på framställning af arbetarnes förening (omfattande endast denna 
arbetarestam) en löneförhöjning från tidigare 65 kr. pr månad jämte hyres
bidrag till 70 kr. pr månad utan hyresbidrag. Arbets t iden är sedan 1 mars 1904 
11 timmar dagl. (6 f. m.—7 e. m. med två timmars uppehåll, vanl. fördelade på två 
raster). Sommartid lördagar 10 timmar. Aftal med hvarje arbetare särskildt, gällande 
en månad i sänder. — Arbetsgifvaren nthyr 26 lägenheter om 1 rum och kök för en 
årlig hyra af 120 kr. (i två fall 90 kr.). Häraf 18 lägenheter, fördelade på tre ny-
uppförda byggnader, försedda med tillhörande planteringsland. 

Tillgång på arbete och arbetare jämn. N. A. 



ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 437 

Eskilstuna. 

Järnindustrien. Inom detta indnstriområde pågick vid kvartalets siat ailt fort
farande lockout, hvarmed följde synnerligen oregelbundna arbetsförhållanden. 

Aftalet för bleck- o. plåtslagare i Nyköping bestämmer en timlön af 40 ä 50 
öre för innearbete, 45 öre för utearbete och 55 öre för takstrykning och snöskottning. 

Metallindustrien. Arbetstillgången inom denna industrigren har under detta 
kvartal varit god och bättre än under föregående kvartal. Någon brist på arbetskraft 
har dock ej rådt, enär många af de från andra industriområden utestängda arbetare här 
sökt sysselsättning. Tid jämförelse med motsvarande tid under föregående hafva om
sättningsmöjligheterna nu varit större. 

Byggnadsindustrien. Tillgången på arbete har i denna bransch varit fällt till
räcklig och ungefär motsvarande förhållandena under föregående kvartal. Efter 1 
oktober minskas dock i regel arbetstillgången. Tillgången på arbetskraft uppgifves 
såsom medelmåttig. 

Den inom verkstadsindnstiien pågående lockouten har sträckt sina verkningar 
äfven till byggnadsindustrien, så att denna i en del fall ej kunnat drifvas med den 
skyndsamhet, som skulle varit önskvärd. 

Under sommarens lopp uppgifvas löneförhöjningar hafva ägt rum hos en del 
byggmästare, nämligen åt tegelbärare från 35 till 40 öre, åt cementarbetare och bruks
bärare från 28 till 35 öre samt åt jordschaktare och diverse arbetare från 28 till 30 
öre, allt per timme. 

Inom måleriyrket har arbetstillgången likaledes varit god och något bättre än 
under föregående kvartal. Brist på arbetskraft har t. o. ra. rådt. I september månad 
förekom något öfvertidsarbete. 

Beklädnadsindustrien. Inom skrädderiyrket har arbetstillgången varit god och 
bättre än under sistförflutna kvartal. Ingen brist på arbetskraft har dock rådt. 

Inom skomakeriyrket uppgifves marknaden fortfarande vara synnerligen dålig. 

L. J. 

Norrköping. 
(Redogörelsen grundad på uppgifter från tillhopa 72 organisationer eller enskilde.) 

Stenindustrien. Inom den fackmässiga stenbearbetningen har någon förändring 
i arbetstillgången eller i fråga om arbetskraft icke gjort sig gällande, och arbetslönen 
har utgått med 16—23 kronor per vecka. 

Stenkroasning har föga förekommit, men de därmed sysselsatta hafva arbetat på 
ackord, som naturligtvis inbringar en mycket olika arbetsförtjänst. Veckoinkomsten 
uppgifves emellertid hafva uppgått till 10 a 12 kr. 

Inom tegeltillverkningen var tillgången på arbete jämförelsevis god, men dock 
sämre än motsvarande tid förlidet år. Denna minskning i fabrikationen uppgick till 
10 procent och föranledde en nedsättning i arbetstiden af en timme per dygn. Dag-
aflöningen utgick icke desto mindre fortfarande med i genomsnitt 3 50 kr. 

Kakelindustrien hade att uppvisa en god tillgång på arbete och intet öfverflöd 
på arbetskraft, samtidigt med att dylik ej heller saknades. Arbetstiden nppgick till 
10 å 11 timmar per dygn. Arbets lönen för handtlangare åtgick med 30öre i timmen, 
och kakelngnsuppsättarne, som alltid hafva ackordsarbete, nådde en veckoaflöning på 
20 till 30 kr. 
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Metallindustrien. Plåtslagarfaclcet. Inom detta har, särskildt hvad utearbetet 
beträffar, tillgången på arbete varit under det normala. Det förra året mellan arbets-
gifvare och arbetare träffade löneaftalet äger emellertid fortfarande bestånd och betalas 
sålunda: verkstadsarbetare med 43 och utearbetare med 48 öre per timme. Försigkomna 
lärlingar och ej fnllt kompetenta arbetare hafva 35 öre i timmen. 

Guldsmedsyrket har hvad september månad beträffar att uppvisa uppsving i 
arbetstillgången, hvilket emellertid öfveren stämmer med förhållandena under många 
föregående år. I fråga om arbetskraften har hvsrken öfverflöd eller brist gjort sig 
gällande. Arbe t s t iden är 10 timmar per dygn. Aflöningen uppgår till: för fullt 
utbildade arbetare 25—30 kr., för mindre skickliga 18—20 kr., för lärlingar 4—10 kr. 
och för s. k. polererskor 5—10 kr., allt per vecka. 

Maskinindustrien. Den mekaniska verkstadsindustrien har i Norrköping, lik
som landet rnndt, lidit af den stora lockouten. Omkring 350 personer blefvo vid dennas 
början utan arbete, och om äfven ett stort antal af dessa arbetare under konfliktens 
lopp fått arbete å andra orter eller inom andra fack, har likväl öfverflödet på arbets
kraft oafbrntet gjort sig synnerligen kännbar. — Norrköpings största mekaniska verk
stad har i samband med konflikten nedlagt sin verksamhet, men kommer denna att 
öfvergå i andra händer. 

Från i gång varande mek. verkstäder meddelas, att tillgången på arbete är medel
måttig, och att för dem någon förbättring ej inträdt, trots lockouten. 

De arbets löner , som betalas, äro: snickare 21—37 öre, fllare 18—35 öre. hyflare 
14—28 öre, svarfvare 22—31 öre, smeder 18—45 öre och gjutare 18—38 öre, allt per 
timme. 

Byggnadsverksamheten. I fråga om pålningsarbete var tillgången på arbete 
någorlnnda god, ehuru försämring inträdt och öfverflöd på arbetskraft gjort sig gäl
lande. Arbe ts t iden var 10 timmar per dygn, och aflöningen utgick för maskinister 
och förmän med 35 öre och för öfriga arbetare med 30 öre per timme. 

Inom murbruksfabrikationen har tillgången på arbete med anledning af minskad 
byggnadsverksamhet varit mindre än nnder föregående år samma tid, men ungefär lika 
med föregående kvartal. Arbe t s t iden var 10 timmar per dygn, och aflöningen ut
gick med: till förmän 18 kr. per vecka, till kalkarbetare 26 och till sandarbetare 25 öre 
per timme. 

För murare var, likaledes med anledning af ringa byggnadsverksamhet, arbets
tillgången mindre god och öfverflöd var på arbetskraft. Timaf löningen utgick med 
45 öre. 

Byggnadsträarbetarne hafva tack vare den började verksamheten för nästkom
mande års utställningar härstädes lättare fått arbete. Likväl var på arbetskraft större 
öfverflöd än det på många år varit. Timaflöningen visade ock tendens till sänkning 
och varierade mellan 40 och 45 öre. 

Asfalt- och cementarbetarne hafva haft en medelgod arbetstillgång, och deras 
arbetsförtjänst har nppgått till 30 å 33 öre per timme. 

I tapetserareyrket nedgick likaledes arbetstillgången, men någon förändring i 
arbetstiden förekom ej, ehuru den var ifrågasatt. Enligt gällande tariffaftal var af
löningen: för arbetare första året efter lärotiden 25, andra året 30 samt sedermera 
40 öre per timme. 

Inom målarefacket var tillgången på arbete särdeles god. I september månad 
är städse arbetstillgången inom detta yrke bäst, men i år har den varit större 
än någonsin, hvilket tvifvelsutan beror på nästa års landtbruksmöte och industriut
ställning. 

Arbe t s t iden var 5612 timmar per vecka, och t impenningen uppgick under som-
marhalfåret till 45 öre med 25 % höjning för öfvertid och ftO % för natt-, sön- och helg
dagsarbete. Arbete på landet betalades med 50 öre per timme. Nuvarande löneaftalet 
är emellertid af arbetarne uppsagdt till den 1 nästkommande januari, efter hvilken 
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tid de fordra timpenningens höjande med 5 öre. På framställningen härom har dock 
mästareföreningens svar ännu ej ingått. 

Inom gas- och vattenledningsbranschen har tillgången på arbete varit någorlunda 
god, och vid jämförelse med föregående kvartal har förbättring inträdt. På dugligt 
folk kan också sägas att brist förefanns, men däremot ej på mindre försigkomna ar
betare. Arbe t s t iden per vecka var 58 timmar. Timpenningen utgick med: till 
rörläggare 35—39 öre och till hjälpare 18—27 öre. 

Inom skorstensfejareyrket har arbetstillgången varit normal och likaså tillgången 
på arbetskraft. Förkortning i arbetstiden har ofta förekommit, men detta endast i följd 
däraf, att arbetet vid alla förut badade ställen i staden blifvit fullgjordt före ordi
narie arbetstidens slut. Veckoaflöningen har utgått med 18 kr. till arbetare, som 
varit med i yrket under minst 2 år, och med Kl—15 kr. för lärlingar. 

Trävaruindustrien. Sågverksindustrien. Om denna inberättas, att arbetstill
gången var god, att den sedan föregående kvartal förbättrats, samt att den kan jäm
ställas med motsvarande tid förra året. Arbets t iden har varit omkring 60 timmar 
per vecka, och aflöningen har utgått med 25 till 35 öre för vuxna arbetare och 15 
öre för pojkar, allt per timme räknadt. 

Angående arbetstillgången Inom snickerifabriksverksamheten äro åsikterna va
rierande. Totalintrycket blir emellertid, att arbetstillgången, ehuru bättre än näst
föregående kvartal, var under medelmåttan. Orsaken härtill skulle ligga dels i en flau 
utländsk marknad, dels i den ringa byggnadsverksamheten härstädes och till sist i 
konflikten inom byggnadsfacket i Stockholm, till hvilken plats eljest mycket förädladt 
virke levereras. Öfverflöd på arbetskraft kan ej sägas hafva rådt, men heller inga
lunda någon brist. Arbe ts t iden var 57 till 61 timmar i veckan, och af löningarna 
utgingo med: för maskinarbetare och snickare 33—35 öre, brädgårdsarbetare och handt-
langare 25—31 öre och till minderåriga 12 öre, allt per timme samt med 25 # fö rhöj 
ning för öfvertid. 

Inom möbelsnickeriyrket har arbetstillgången varit mycket god, och tillgången 
på dugliga arbetare var knapp. Liksom hvarje år blef äfven nu (särskildt i september 
månad) mot höstsäsongen varuomsättningen synnerligen liflig, men i år var den afse-
värdt större än motsvarande tid år 1904. Dagliga a rbe ts t iden var 10 timmar med tre 
timmars afdrag under lördagarna i juli och augusti månader. Timpenningen höjdes 
den 1 augusti med ett öre och utgick därefter med: för möbelsnickare och svarfvare 
36 öre, för bildhuggare 30 öre. Öfvertidsarbete betalades med respektive 45 och 37'. s 
öre per timme. 

Tillgången på arbete inom pianofabrikationen var obetydlig och mindre än näst
föregående år, men visade mot kvartalets slut förbättring. Öfverflöd på arbetskraft 
rådde, och arbetstiden var under hela kvartalet minskad med en timme per dygn. 

Äfven inom korkindustrien var arbetstillgången sämre än under motsvarande 
kvartal år 1904, och öfverflöd på arbetskraft rådde. Arbets t iden behöfde likväl ej in
skränkas, utan tillverkningen fortgick 10 timmar per dygn. Till korkskärare betalades 
12 kr. per vecka, till korkskärerskor 60 öre för 1,000 stycken och till sortererskor 7 50 
kr. per vecka. 

Läderindustrien. För sadelmakare var arbetstillgången mindre god, men mot 
kvartalets slut förbättrades förhållandena därutinnan. Arbe ts t iden var 10 timmar 
per dag, och arbets lönen utgick med 16 till 27 kr. för manliga och 8 till 14 kr. för 
kvinnliga arbetare, allt per vecka. 

Aftalet för tapetserare, för hvilket tidigare redogjorts, gäller till ','» 1906 med 
2 mån. ömsesidig uppsägningstid. 

Textilindustrien. Inom bomullsspinneri- och väfveribranschen har efterfrågan 
på fabrikater blifvit afserärdt Häigare än änder förra aret, och tillgången på arbete 
blef under kvartalet allt större samt kan sägas ha varit god. Tillgången på arbets
kraft var knapp, men detta förhållande torde under höstens lopp förändras. Arbets-
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t iden var cirka 10',2 timmar per dygn. Af lön ingama höjdes under september månad 
med 8 %, och minimilönen var därefter för man 17 och för kvinna 8 kr. per vecka. 
Ackordsaflöningarna öfverstiga dessa veckopris med 20 till 50 %, och öfvertidsarbete 
betalas med 35 öre i timmen. 

Ny prislista har godkänts för färgeri- och blekeriarbetare, som därigenom er
hållit löneförhöjning; i samband därmed har sådan kommit äfven beredningsarbetarne 
vid flera fabriker till del. 

Från yllefabrikationen är att meddela god arbetstillgång. Brist har förmärkts 
på lärlingar och kvinnliga arbetare, särskildt väfverskor, men på manlig arbetskraft 
har tillgången varit tillräcklig, utan att dock vara öfverflödig. Vid jämförelse med 
motsvarande tid förra året har förbättring inträdt, och utvidgningar af fabrikationen 
hafva förekommit. Så t. ex. har under kvartalet i en af de större fabrikerna igång
satts 8 nya väfstolar. En alltjämt fortgående prisstegring å ull och andra råvaror 
försvårar likväl i hög grad rörelsens bedrifvande med vinst, ty motsvarande höjning 
i priset å den förädlade varan har ännu ej inträdt. Ur denna synpunkt sedt voro för
hållandena bättre nnder år 1904. 

Arbets t iden, som är förlagd mellan kl. 6 f. m. och 7 e. m-, utgör för arbetare och 
arbeterskor öfver 18 år 11 timmar per dygn, för arbetspersonal mellan 13 och 18 år 
10 timmar samt för barn i åldern 12—13 år 6 timmar. Under lördagarna är dock 
ordinarie arbetstiden för samtliga högst 7',a timmar. Aflöningen utgår sålunda: för 
män med 12—30 kr., för kvinnor med 8—17 kr., för minderåriga med 7—10 kr. 
och för barn om 12—13 år med 3·50—4 kr. per vecka. För öfvertidsarbete betalas 
lägst 20 öre och högst 35 öre per timme, då icke ackordspris gälla. 

Inom mekaniska snörmakeribranschen fanns god tillgång på arbete i likhet med 
hvad förhållandet brukar vara denna årstid, särskildt mot kvartalets slut. ' Ordinarie 
a rbe t s t iden är 10 timmar per dygn utom lördagarna, då arbetet fortgår endast 5 tim
mar. Teckoaflöningen var: för utlärd arbeterska 17'50, för halfutlärd 12 och för lär
ling 10 kr. per vecka. För 5 timmars öfvertids- eller söndagsarbete betalas full dags
penning. 

Segnklädesimpregneringen och pressenningsfabrikationen har åtnjutit en medel
måttig tillgång på arbete, och någon förändring kan ej sägas hafva inträdt hvarken 
vid jämförelse med föregående år eller nästlidna kvartal. Arbe ts t iden uppgick för 
arbetare öfver 18 år till 60 timmar per vecka och för arbetare under sagda ålder till 
57 timmar. Veckoaf löningen var för äldre manliga arbetare 12 och för kvinnliga 8 kr. 
samt för minderåriga 6—8 kr. Därtill hafva alla äldre arbetare, resp. arbeterskor, 80 
kronor om året i hyresbidrag. Öfvertidsarbete betalades med 30 öre i timmen. 

I skönfärgeribranschen har arbetstillgången, efter ökning icke blott från förra 
året, utan äfven från föregående kvartal, varit god, och tillgången samt efterfrågan på 
arbetskraft ha varit lika. Arbe te t har pågått 10V» timmar per dag, och arbetarnes 
veckoaflöning uppgick till 17 kr. Öfvertidsarbete har betalats med 35 öre i timmen. 

Beklädnadsindustrien. Inom trikåtillverkningen har arbetstillgången varit 
riklig och mot kvartalets slnt än vidare förbättrats. Stadens största trikåfabrik har 
visserligen blifvit försatt i konkurs, men tillverkningen vid densamma har tills vidare 
blifvit fortsatt, hvadan detta icke inverkat på tillgången å arbetskraft, utan brist 
rådde på dylik. Arbe ts t iden har varit 10 timmar per dygn; arbetslönen, som ut
går efter ackord, har varit för varierande att knnna uppgifvas. 

Inom skrädderiyrket var tillgången på arbete något mindre än nästlidet år, men 
öfverflöd på arbetskraft har ej förekommit. Arbetstid och -löner voro oförändrade. 
Per vecka betalades således 17—21 kr. till utlärda arbetare. 

I dambeklädnadsbranschen var däremot arbetstillgången öfver medelmåttan och 
ökades mot kvartalets slnt än ytterligare. Sömmerskornas dagliga arbetstid är mindre 
än förra året; förkortningen däraf företogs före detta kvartals ingång. Den utgör nu 
54—60 timmar per vecka. Veckoaflöningen varierar mellan 6 och 12 kr. 
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Om strå- och filthattfabrikationen har uppgifvits, att arbetstillgången rar goå. 
såsom i regel är förhållandet mot höst och rår. Brist på arbetskraft har delvis gjort 
sig gällande, och rätt mycket öfvertidsarbete har förekommit. Under loppet af ett år 
hafva emellertid 4 nya strå- och filthattfabriker anlagts i Sverige (2 i Stockholm, 1 i 
Örebro och 1 i Falköping), hvadan stark konkurrens och öfverproduktion förväntas. 

Inom sko- och nåtlingsbranschen var tillgången på arbete öfver hnfvnd taget 
god, men som tilloppet af arbetssökande betydligt öfvcrskred behofvet, rådde öfverflöd 
på arbetskraft. 1 jämförelse med förhållandena nnder föregående år eller nästförflotna 
kvartal har dock i intetdera hänseendet förmärkts någon skillnad. Arbets t iden för 
arbetare öfver 18 år rar på lördagarna 9 timmar och öfriga söckendagar 10 timmar. 
Styckegodsarbetarnes aflöning varierade mellan 18 och 30 kr. per vecka, och af öfriga 
arbetare erhöllo fullt arbetsskickliga personer 20 kr., mindre dugliga 15 till 18 kr. och 
nåtlerskor 9—14 kr. per vecka. 

Sandskoarbetarne, för hvilka arbetstillgången alltjämt försämras, hade i vecko-
af löning 1050 till 15 kr. 

Från ångtvättinrättningar uppgifves arbetstillgången hafva varit normal och i 
jämförelse med föregående kvartal och år utan förändring. På arbetskraft var hvarken 
öfverflöd eller brist, och dagliga a rbe t s t iden var 10 timmar Arbeterskornabetalades 
med 9'50 kr. per vecka och vid öfvertidsarbete med 20 öre per timme. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. I kvarnindustrien rådde god till
gång på arbete, utan att det kan sägas, att någon förändring därntinnan ägt rum under 
sista året, och hvarken öfverflöd eller brist på arbetskraft gjorde sig gällande. Arbets
t iden var 10 timmar per dygn, och nattarbete förekom i allmänhet. Aflöningen ut
gick med 1350 till 1750 kr. per vecka; öfvertid betalades med 25 till 40 öre i timmen. 

Inom slakteri- och charkuteribranschen var arbetstillgången medelgod och lika 
med motsvarande tid förra året. Under månaderna maj—september är emellertid till
gången på arbete i regel sämre än eljest, och så var äfven nu förhållandet. Förkort
ning i arbetstiden har ägt rum, detta af brist på slaktdjur; på arbetskraft var öfver
flöd. Teckoaflöningen uppgick till 15 ä 22 kr. 

För sockerindustrien uppgifves arbetstillgången hafva varit mycket god, och 
någon skillnad har icke under hela sista året förmärkts. Tilloppet af arbetssökande 
var rikligt. 

Tillgången på arbete var inom bryggeriindustrien god och hvad svagdrieksbryg-
gandet beträffar utmärkt. Någon brist på arbetskraft rådde dock icke. Arbe ts t iden 
per vecka var 63 timmar. Af löningarna höjdes den 1 sistlidna juli och blefvo då: för 
arbetare i mälteri och bryggeri 80 kronor per månad med 35 öre i timmen extra för 
öfvertidsarbete, för tappare 15 kr. och för sköljerskor 10 kr. per vecka. 

Inom bageriyrket var arbetstillgången ringa, men så är i allmänhet förhållandet 
denna tid af året. Tillgången på och behofret af arbetskraft hafva emellertid ungefär 
täckt hvarandra. Arbets t iden utgjorde 10 timmar per dygn,och veckoaflöningen 
utgick med: till ugnsarbetare 23, trågarbetare 22, bordsarbetare 18—20 och lärlingar 10— 
18 kr. För öfvertidsarbete betalades till utlärda arbetare 50 öre och till lärlingar 40 öre i 
timmen. 

Inom tobaksindustrien var arbetstillgången medelgod med öfverflöd på arbets
kraft. En cigarrfabrik meddelar dock, att arbetstiden måst förkortas på grund af för 
stort inneliggande lager och däraf framtvingad minskning i fabrikationen. Aflönin
garna inom yrket hafva uppgått till 14—22 kr. per vecka, och därtill komma, hvad 
snusfabriksarbetarne beträffar, en del extra förmåner. 

Komisk-tekniska och belysningsindustrien. Inom kemisk-tekniska industrien 
har tillgången på arbete varit ringa under hela kvartalet, och med september månad in
trädde en ytterligare försämring, föranledd af brist på order. Utländska fabrikater af 
såväl tvål och såpa som färger o. d. hota nämligen mer och mer att uttränga den 
svenska tillverkningen. Det uppgifves. att varuomsättningen nnder detta kvartal var 
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ungfcfär densamma som under motsvarande tid förra året, men för att ett sådant resnltat 
sknlle nppnås, måste försäljningsprisen sänkas. På arbetskraft rådde öfverflöd, och 
likväl måste arbetsprisen höjas. Dessa äro nn: för vuxna, manliga arbetare 10—21 kr., 
för minderåriga, manliga arbetare 7—8'50 kr., för vnxna arbeterskor 7'50—950 kr. och 
för minderåriga arbeterskor 5—7'50 kr., allt per vecka. 

I elektricitetsbranschen har förbättring inträdt både i jämförelse med föregående 
år och nästförflutna kvartal. Tillgången på arbete var mycket god och. bristen på 
arbetskraft kännbar. Arbe t s t i den var 10Vä timmar per dygn utom på lördagar, då 
arbetet endast 7V2 timmar var i gång. Aflöningen var för montörer 45 och för hjälp-
montörer 25 öre per timme med 25 % förhöjning vid öfvertidsarbete. 

Pappersindustrien. Tillgången på arbete inom trämasse- och pappersfabrika
tionen har varit medelmåttig, och hvarken öfverflöd eller brist på arbetskraft förekom. 
Arbete t var fördeladt på trenne skift, och hvarje skift arbetade 12 timmar. Vecko-
aflöningen, inklusive extra förmåner, uppgick till 18 kr. för fullgoda arbetare. 

Bokbinderiyrket uppvisade någorlunda god arbetstillgång, men försämring in
trädde med september månad. Försämring visar sig också vid jämförelse med förhål
landena under motsvarande tid förra året. Aflöningen per vecka uppgick för fullgoda 
arbetare till 20 kr. och för lärlingar till 4—10 kr. 

Grafiska industrien. Inom boktryckeriyrket har arbetstillgången varit jämn 
och några förändringar hafva ej förekommit i fråga om arbetstid eller aflöningar. 

Accidenstryckerierna hade god arbetstillgång, och förbättring sedan förra årets 
tredje kvartal är skönjbar. Arbe t s t i den var 9 timmar per dygn,och af löningarna 
uppgingo till: för faktor 300 ä 200 kronor om året i hyresbidrag jämte 30 kronor per 
vecka, för tryckare 16—26 kr., för sättare 20 kr. och pappersskärare 14 kr., samtliga 
dessa med 10 % höjning, för lärlingar 6 till 8 kr. med 6 % förhöjning, allt per vecka 
räknadt. 

Transport- och grofarbetarefacken. För grofarbetarne har arbetstillgången 
varit dålig, och på 15 år har de arbetssökandes antal ej varit så stort som nu. Tack 
vare arbetena på utställningsfälten hafva dock många (220 man) fått arbete. Med 10 
timmars a rbe t sdag hafva dessa förtjänat 15 kr. per vecka, och de schaktningsarbetare, 
livilka arbetat på ackord, hafva tjänat från 27 ända till 46 öre i timmen. 

handtransportarbetarnes arbetstillgång har varit tämligen god hvad arbetskörslor 
beträifar, men under medelmåttan i fråga om ekipagekörning. Till följd af uppdrifna 
foderpriser blir därtill förtjänsten för hästägare ringa. Tillgången och efterfrågan på 
arbetskraft ha ungefär motsvarat hvarandra, och arbetarnes för t jäns t har uppgått till 
omkring 17 kr. per vecka med en öfvertidspenning på 35 öre för kuskar. 

Hamn- och stufveriarbetarne hafva haft eu arbetstillgång mindre god än förra 
året, då sjöfarten var lifligare, och äfven sämre än nnder nästföregående kvartal. 
Många ha därför måst söka arbetsförtjänst inom andra yrken. Arbetstiden har varierat 
med arbetstillgången, och inkomsterna hafva varit för ojämna, för att några exakta 
siffror skulle kunna lämnas. H. L. 

Jönköping. 

Under kvartalet har arbetstillgången inom de flesta yrkesgrenar varit god. 
Den af verkstadsföreningen den 10 sistlidne juni proklamerade lockouten har inom 

järnindustrien i allmänhet vållat mer eller mindre svårighet att i tid kunna effektuera 
inkomna order. 
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Inom den mekaniska verkstadsindustrien hafva arbetsgifvarne med ganska god 
framgång sökt fylla den genom lockouten uppkomna bristen på arbetskrafter med ny-
antagna arbetare, hvilket dock ofta, på grund af dessas ovana vid arbetet, vållat svårig
heter och förluster. Tillgången på arbete har varit ganska god. 

Inom vågtilherkningen har tillgången på arbete varit tämligen god. Ben genom 
lockouten uppkomna briBten på arbetskraft har ej kunnat ersattas, hvarför en större 
mängd ingångna order icke kunnat expedieras. 

Inom vapen- och velocipedtittverkningen har tillgången på arbete varit mycket 
god. På grund af lockouten, som omfattade omkring V» af arbetsstyrkan, har öfvertids-
arbete tidtals förekommit. 

Inom trävaruindustrien har arbetstillgången i allmänhet varit god. Hvad det 
s. k. exportsnickeriet beträffar, har arbetstillgången varit ungefär lika med föregående 
kvartal, under det att beträffande den öfriga trävaruindustrien en permanent ökning i 
arbetstillgången ägt och äger rum. Arbetstiden har städse varit den normala. 

Byggnadsverksamheten är fortfarande liflig. På dugliga arbetare är fortfarande 
brist, och hafva sådana måst efterskrifvas från andra orter. ÖfvertidsaTbete har dock 
icke förekommit i nämnvärd utsträckning. Arbetslönerna visa tendens att stiga. 

Måleriarbetarne i Växjö åtnjuta en timlön af 42 öre intill den 1 april 1906, 
då den höjes till 45 öre. Maximiarbetstiden är 60 timmar i veckan. Allt öfvertida-
arbete betalas med 30 % förhöjning. 

Inom textilindustrien har tillgången på arbete liksom under föregående kvartal 
varit god och hvarken öfverflöd eller brist på arbetskraft varit rådande. 

Inom skrädderi- och skomakeriyrkena råder fortfarande brist på yrkesskickliga 
arbetare. Arbetstillgången har inom skrädderiyrkot varit mycket god; inom skomakeri-
yrket god. 

Inom bryggeriindustrien var arbetstillgången liksom under föregående kvartal 
mycket god; på arbetskraft fanns riklig tillgång. 

Grofarbetarne hafva under kvartalet haft god tillgång till arbete. Hvarken 
öfverflöd eller brist på arbetskraft har förekommit. 

Vid några glasbruk på landsbygden hafva aftal träffats och lönereglering ägt rum. 

G. L . 

Kalmar. 
Under kvartalet har arbetstillgången inom härvarande arbetsdistrikt i allmänhet 

bedömts såsom god. 
Inom kakelugnstillverkningen har varit normal tillgång på arbete, till och med 

någon förbättring sedan föregående kvartal. 
För stenarbetare har uppgjorts ett preliminärt aftal, som tillfört arbetarne löne

förhöjning. 
I motsats mot första kvartalet har arbetstillgången inom mekanisk verkstads-

rörelse och rörledningsaffär varit god. I synnerhet har arbete med rörledning ökats. 
Öfverflöd på arbetskraft har icke förekommit, men ej heller har någon brist varit 

rådande. Äfven inom denna bransch äro löneförhållandena i stigande. 
Särskildt god arbetstillgång har varit rådande inom tapetbranschen. Arbets

lönerna inom samma äro i stigande. 
Inga konflikter hafva under kvartalet förekommit med undantag af Ångkrarns-

konflikten, hvilken pågick till den 27 september och löstes då af direktören för Äng-
kvarnen och arbetarnes förtroendeman på följande villkor: 
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Tjugu man återtagas genast i arbete, öfriga strejkande hafva förmånsrätt till an
ställning vid behof och efter kvalifikation. All bojkott mot kvarnens produkter upp-
häfves omedelbart, likaså blockaden å af kvarnen påbörjade byggnadsarbeten. Inga 
repressalier få förekomma. Det nu ingångna aftalet gäller ett år. Hj. A. 

Karlskrona. 

Tillgången å arbete har under kvartalet varit god. Visserligen har flottans 
långa bortovaro från örlogsstationen icke varit utan inverkan på en del af stadens 
handtverkerier, men af de industriella inrättningarna anmäler endast ett träförädlings-
aktiebolag försämring, detta beroende därpå, att under senaste halfåret flera mindre 
sågverk å landsbygden förskaffat sig träarbetningsmaskiner samt med billigare arbets
kraft och råmaterialer starkt konkurrera med stadens industri. Däremot utvisar granit
industrien, i likhet med förhållandet under föregående kvartal, ett ganska lifligt upp
sving. Ökade beställningar hafva ingått — troligen i ej ringa mån beroende af fruktan 
för den nya tyska tulltariffen — och ha befintliga lager till största delen utskeppats; 
litet hvarstädes söker man flera arbetare. Sydsvenska granitindustriföreningens pro
duktion var under juli månad 21 %, under augusti 33 % och under september 17 «s större 
än under motsvarande tider 1904, som dock visade en ökning mot 1903. 

Om byggnadsindustrien torde fortfarande gälla hräd i föregående berättelse om-
nämndes. Utom de privata byggnadsföretagen, af hvilka ett flertal ännu ej äro af-
slutade, hafva omfattande restaureringsarbeten pågått i rådhus, kyrkor m. fl. offentliga 
byggnader. De vidlyftiga arbetena å kasernetablissementen för Karlskrona grenadjär-
regemente hafva under kvartalet afslatats, men tvenne nya folkskolebyggnader däre
mot påbörjats. 

Från kakelugnsfabrikationen förmäles, att flera order sedan tidigt på våren, på 
grund af arbetstvister i Malmö, ej kunnat af beställarne mottagas; tillgången å arbete 
angifves dock vara tillfredsställande. 

I följd af särdeles liflig sjöfart hafva hamnarbetarne under kvartalet haft riklig 
arbetstilIgång, bättre än under samma tid förra året. Öfvertidsarbete förekommer 
gifvetvis inom detta fack ständigt vid lossning och lastning af de reguliära ångfartyg, 
som anlöpa härvarande hamn nattetid. Eljest anmäles öfvertidsarbete endast från en 
industri, nämligen klädesfabrikationen, där på grund af leveranser till staten under 
sista månaden arbetstiden ökats med en timme dagligen. 

Tillgången på arbetskraft har i allmänhet varit jämn. Blott en snickerifirma 
nppgifver brist, orsakad däraf att arbetarne skulle å andra orter finna högre löner, än 
förhållandena här medgifva. På grund af arbetskonflikter annorstädes inom landet hafva 
»tillresande arbetssökande varit rätt talrika, särskildt kakelarbetare, murare och 
målare. Målarmästarne klaga dock, att de, oaktadt god tillgång på arbete, måste till följd 
af höga arbetslöner inskränka arbetsstyrkan till minsta möjliga. Å textilfabrikerna har 
anställning sökts dels af genom strejk i Danmark arbetslösa, dels af från Norge hemkomna 
svenska arbetare. Inom granitindustrien hade man hyst förmodan, att äfven ett antal af 
de många i Norge anställda svenska stenhuggeriarbetarne under sommaren sknlle åter
vända till hemlandet, detta så mycket mer, som arbetslönerna inom facket i Norge lära 
vara synnerligen låga; denna förmodan har likväl, åtminstone efter erfarenheterna här 
på orten, ej visat sig riktig. Ständig och god tillgång på såväl manliga som kvinnliga 
arbetssökande anmäles från emaljerverk i Eonneby, oaktadt tillverkningen därstädes, 
efter beviljad tullrestitution vid export till utlandet, under senare tider kunnat i afse-
värd grad ökas. 
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Arbetskonflikter hafva icke under kvartalet här inträffat; ej heller ha löne
rörelser pågått. Dock är att märka, att vederbörande myndigheter å Knngl. Flottans 
varf funnit skäligt öka daglönerna för omkring 500 där anställda äldre eller mera 
yrkesskickliga arbetare med 10 till 50 öre (ökningen utgör för flertalet 20 a 30 öre). 

Den enda i Karlskrona verksamma kooperativa rörelse är >Arbetarnes Koopera
tiv» Handelsförening) med cirka 450 medlemmar. Då dock anslutningen till densamma 
sista tiden visat tendens att afstanna, beslöts vid föreningens halfårssammanträde att 
under hösten söka anordna föredrag om kooperationen för att såväl hos medlemmarne 
som utomstående öka intresset för den kooperativa idéen. 

Den kommitté, som enligt berättelsen för årets första kvartal, af stadsfullmäktige 
i Karlskrona tillsattes för utredning af frågan om inrättande af en kommunal arbets-
förmedlingsanstalt, har nu afslutat sina arbeten samt afgifvit ett tillstyrkande ut
låtande. C. C. 

Kristianstad. 
Metallindustrien. Arbetet har till följd af lockouten legat nere nnder hela 

kvartalet, utom vid en mindre verkstad, hvilken stod utanför verkstadsföreningen och 
som haft fullt upp att göra. 

Byggnadsverksamheten. Byggnadsträarbetare. Godt om arbete, om möjligt 
ännu bättre än under förra kvartalet. 

Mureriarbetarefacket. Byggnadsverksamheten har varit liflig och tillgången på 
arbete därför mycket god. Kasernbyggnader, en större teaterbyggnad och flera en
skilda byggnadsföretag ha sysselsatt många arbetare. 

Läderindustrien, Garfveriarbetare. En lönerörelse har ägt rum härstädea och 
resulterat i ett nytt löneaftal mellan tvenne firmor och Sv. Läderarbetareförbnndets af-
delning i staden. Aftalet har följande lydelse: 

§ 1. Timlön utbetalas med 33 öre per timme från den 1 september 1905 till den 
1 september 1906 samt från den 1 september 1906 till den 1 september 1908 med 35 
öre per timme. För yrkeslärda samt icke yrkeslärda, som utföra bord-, bom- och 
maskinarbete, 25 % förhöjning för öfvertids- och 50 % för natt- och helgdagsarbete. Natt
arbete räknas från kl. 8 e. m. till och med kl. 6 f. m. 

§ 2. Arbetstid 60 timmar per vecka: indelningen af densamma enligt överens
kommelse. 

§ 3. Tid förekommande arbetsbrist och eventuellt afskedande äga i första rum
met de, som varit längst anställda, och i andra de gifta framför de ogifta rätt till 
arbete. 

§ 4. Vid eventuella tvistigheter böra dessa uppgöras af en kommitté, vald af 
srbetarne samt principalen. 

§ 5. Detta aftal gäller till den 1 september 1908 med 3 månaders ömsesidig upp
sägning; om ej uppsägning sker, anses aftalet gälla ytterligare ett år. 

Tapetserarne ha under kvartalets förra del haft ondt om arbete, men förhål
landena öfvergå till alldeles motsatta mot kvartalets slut, då flyttningarna ge anled
ning till raskare omsättning. Löneförhållandena oförändrade. 

Textilindustrien. Tillgången på såväl arbete som arbetskraft normal. 
Beklädnadsindustrien. Skrädderiarbetarne hafva haft normalt arbete. Den 

öfverenskomna lönelistan gäller till den 1 april 1906. 
Skomakeriarbetarne (hand-) ha efter en längre tids underhandling fått sin af-

löning höjd efter en detaljerad prislista, hvilken gäller i två år. 

Aftal för 
garfveriar

betare i Kri
stianstad. 

30 



446 ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 

Näringsmedelsindustrien. Slakteri- och charhuteriarbetarne på platsen ha 
hittills ej varit organiserade, men nnder kvartalet bildat en fackförening, hvilken den 
27 sept. gjort framställning till charknteriidkarne i staden om ett aftal rörande arbets-
och löneförhållanden. 

Tryckerierna. Föreningen »Nya tryckeriet», som nnder maj månad började sin 
verksamhet, sysselsätter redan ett 10-tal arbetare, och har god tillgång på arbete. 
En halfveckotidning tryckes där sedan 1 jnni, och från och med den 1 oktober började 
jämväl Handtverks- och Indnstritidningen, organ för Sveriges handtverksorganisation, 
att tryckas där, hvilket föranledde en betydlig ökning i arbetet. 

Grofarbetarefacket. Arbetstillgången god och lngna förhållanden efter den i 
förra rapporten omnämnda löneuppgörelsen. 

Under sommaren hafva löneförbättringar ägt rum för grofarbetarne vid ett fler
tal sockerfabriker såväl i Kristianstads som Malmöhus län, därvid timpenningen i all
mänhet höjts till 28 ä 281/'» öre, m. m. (jfr »Grofarbetaren» 1905, n:r 3). 

O. Th. H. 

Malmö. 

Arbetsmarknaden nnder kvartalet erbjuder föga olikhet mot föregående kvartal. 
Byggnadskonflikten fortfar och trots åtskilliga försök att få en öfVerenskommelse till 
stånd, har det ännu ej lyckats. Följden är naturligtvis, att arbetslösheten inom bygg
nadsfackets samtliga grenar fortfar. Detta i förening med Verkstadsföreningens lock
out har gjort, att stor arbetslöshet varit rådande, äfven om ett stort antal arbetare 
lyckats skaffa sig tillfällig arbetsförtjänst på annat håll. Några nya industriella före
tag af nämnvärd betydenhet hafva ej tillkommit, ej heller hafva några äldre nedlagts. 
Arbetsinställelser utöfver de ofvannämnda hafva ej förekommit. 

Jord- och stenindustrien. Vid Skånska cemenigjuteriet är träffad öfVerens
kommelse, gällande till den 1 maj 1907, hvarigenom t imlönerna höjts för asfaltläggare 
från 40 till 42 öre, för efterrifvare från 35 till 38 öre och för asfaltkokare från 34 
till 35 öre. 

Vid en del tegelbruk i Malmöhus län hafva ock under sommaren löneförhöjningar 
ägt rum, så att t imlönen nn i allmänhet synes utgå med 25 öre, och a rbe ts t iden 
nedsatts från 10'.'s till 10 timmar m. m. I Sjöbo höjdes timlönen dock endast till 22 
öre — därjämte förekommo här en del höjningar i ackordsprisen, beviljades tilläggs
procent för öfvertidsarbete etc; i Akarp åter höjdes timlönen till 27 ä 28 öre, hvar-
jämte likaledes förekom förhöjning af ackordsbetalningen m. m. (Jfr i öfrigt »Grof-
arbetaren» 1905, n:r 3.) 

Metall- och maskinindstrien. Inom den mekaniska verkstadsindustrien har 
den stora lockouten fortgått under hela kvartalet. 

För gördelmakare har träffats öfverenskommelse om löne- oeh arbetsförhållanden, 
hvarur följande må anföras: 

Minimilönerna äro för metallarbetare, som fyllt 20 år och arbetat i facket 4 
år, 30 öre per timme; för metallarbetare, som fyllt 21 år och arbetat i facket 5 år, 33 
öre per timme: för metallarbetare, som fyllt 22 år och arbetat i facket 6 år s»mt är 
kompetent att utföra i verkstaden förekommande arbeten i facket, 36 öre per timme. 

Arbe ts t iden är 10 timmar om dagen utom på lördagar, då den är 8 timmar. 
För öfvert id betalas för de 2 första timmarne (om lördagen de i första timmarne) 
efter ordinarie arbetstidens slut 35 % tillägg och för tiden därifrån till ordinarie arbets
tidens början påföljande dag 50 % tillägg till ordinarie timlönen. Sön- och helgdagar 
betalas för öfvertidsarbete från kl. 12 på natten till ordinarie arbetstidens början på-

Aftal för 
gardelmakare 

i Malmö. 
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följande arbetsdag 100 %. Afven a c k o r d s a r b e t e förekommer. Skulle Tid dylikt 
arbetes förekomst enighet ej uppnås om ackordspriset, ntföres arbetet på timlön. 

Aftalet gäller till 31 mars 1906 med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. 
För bleck- och plåtslagare gäller ett tariffaftal af maj 1904. Enligt detta be

talas till utlärd arbetare under första året 35 öre, efter ett år 40 öre och efter 3 år 
45 öre per timme. 

För skrapning, strykning och snöskottning betalas ett extra tillägg af 5 öre per 
timme. Arbete å kyrktorn betalas med 20 % förhöjning. S. k. landtarbete betalas, då 
kost och logi ej erhållas fritt, med 35 % förhöjning samt fria resor. För ö f v e r t i d s -
a r b e t e , beräknadt t i l l högst 3 timmar per dygn utöfver ordinarie arbetstiden, betalas 
40 % förhöjning och för öfvertidsarbete utöfver denna t id 75 %, så ock för sön- och 
helgdagsarbete. A c k o r d s a r b e t e förekommer äfven efter särskilda öfverenskommelser. 
Aftalet gäller till den 1 maj 1908 med 3 månaders ömsesidig uppsägning. 

Aftal för 
bleck- och plåt

slagare i 
Malmö. 

För cykelarbetare har under innevarande år träffats nytt aftal. 

M i n i m i l ö n e r n a äro: 

Aftal för 
cykelarbetare 

i Malmö. 
a) för den som fyllt 25 år och arbetat i facket 9 år 40 öre per timme 
b) > > » 2 3 » > » » 7 > 3 8 - -

c) ••> » .- - 2 0 > •• • 4 > 33 » 

d) » » » > 2 0 - » '» 2 » 3 0 -

e) .- > > > 18 •' t 1 eller den som fyllt 20 år utan år 
i facket 25 öre per timme. 

Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med 50 % förhöjning till kl. 9 e. m., samt 75 % för tiden 
därefter, äfvensom för sön- och helgdagsarbete. A c k o r d s a r b e t e förekommer och upp-
göres priset därför vid hvarje särskildt fall. 

A r b e t s t i d e n är 58 timmar per vecka med 10 timmar om dagen de första 5 
dagarna samt 8 timmar om lördagen. Ömsesidig uppsägningstid mellan arbetare och 
arbetsgifvare är 4 dagar. 

Aftalet gäller t. o. m. 3l/i% 1907 och därefter ett å i i sänder, därest det ej & någon
dera sidan uppsagts minst 6 månader före utlöpningsdagen. 

Trävaruindustr ien . Aftalet for möbelsnickeriarbetare är af sept. 1903; enligt 
detta utgår m i n i m i l ö n e n fr. o. m. den 1 sept. innevarande år med 40 öre per timme, 
dock kan för bevisligen mindre dugliga möbelsnickare denna arbetslön nedsättas. Vid 
a c k o r d s a r b e t e uppgöres ackordspriset senast 3 dagar efter det arbetet påbörjats, och 
är hvarje arbetare därvid garanterad den för honom gällande timlönen. 

För l ä r l i n g a r äro gällande följande löner: 
Under första året 4 kr., andra året 6 kr., tredje årets första halfår 8 kr., andra 

halfåret 9 kr. samt fjärde årets första balfår 10 kr. och andra halfåret 12 kr., allt per 
vecka. L ä r o t i d e n är 4 år. 

A r b e t s t i d e n är 58 timmar per vecka med 10 timmar om dagen de första 5 da
garne samt 8 timmar om lördagen. 

Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med 25 % förhöjning för de första 2 timmarne efter 
ordinarie arbetstidens slut samt 50 % förhöjning för allt annat öfvertidsarbete på dygnet 
äfvensom för sön- och helgdagsarbete. 

Aftalet gäller t i l l den 1 sept. 1906 och därefter ett år i sänder, därest det ej å 
någondera sidan uppsagts senast 3 månader före utlöpningsdagen. 

Möbelsnickariie i Y s t a d bafva fått nytt aftal gällande till ',» 1906, med 2 må
naders ömsesidig uppsägningstid, däri a r b e t s t i d e n bestämmes ti l l 59 timmar per vecka 
och timlönen till 35 öre. 

Det under sommaren träffade aftalet för korkarbetare i Malmö och Eslöf — gäl
lande ett år med två månaders ömsesidig uppsägningstid — innehåller dels en detaljerad 
ackordsprislista och dels bl. a. följande bestämmelser: minsta t i m p e n n i n g förmånlig 
korkarbetare är 45 öre, för kvinnlig arbetare 20 öre (för tyngre arbete 22 öre); för 
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öfvertidsarbete 10 öre extra pr timme. A r b e t s t i d e n är 9 timmar om dagen, utom å 
lördagar, då arbetet slutar kl. 4 e. m. O l y c k s f a l l s e r s ä t t n i n g fr. o. m. 4:de dagen. 
Därjämte innehåller aftalet särskilda lä r l ingsbes tämmelser . 

B y g g n a d s v e r k s a m h e t e n . Den i föregående kvartalsrapport omnämnda stora 
konflikten inom byggnadsfacken har, som ofvan nämnts, fortgått nnder hela kvartalet, 
berörande murarbetsmän och målare, samt indirekt äfven murare och byggnadstrtf-
arbetare. (Ang. mnrarnes nya aftal se »Meddel.» 1905 sid. 303). 

I Y s t a d hafva mureriarbetsmännen fått timlönen (för fnllgod arbetare) höjd från 
35 till 37 öre. 

För murarne i S k n r u p är träffadt nyt t aftal om 10 timmars daglig arbetstid 
nnder månaderna april—okt. samt nnder vintermånaderna så länge dagsljuset räcker, 
dock icke nnder 7 timmar per dag. Minimilönen för fullgod och flitig murare är 42 
öre i timmen (vid eget arbete 45 öre). Därjämte har fastställts en särskild ackords
prislista. 

För rörarbetare och rörläggare gäller ett aftal sedan febr. 1904. 
A r b e t s l ö n e n är a) för fullt kompetent rörläggare 38 öre per timme, b) för rör-

arbetare, som fyllt 'ii år och arbetat i facket 6 år, 35 öre per timme samt för rör-
arbetare, som fyllt 21 år och arbetat 4 år i facket, 30 öre per timme. 

c) För hjälpare, som fyllt 20 år och arbetat 2 år i facket, 26 öre per timme: 
de, som arbetat 3 år i facket, betalas med 28 öre per t imme; de, som fyllt 18 år och 
arbetat 1 år i facket, betalas med minst 18 öre per timme. 

Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas för de 2 första timmarne tom lördagen de 4 första 
timmarne) efter ordinarie arbetstidens slnt med 25 % tillägg, och för tiden därefter till 
den ordinarie arbetstidens början påföljande dag med 50 % t i l lägg; sön- och helgdags
arbete betalas med 100 % tillägg från kl . 12 på natten till ordinarie arbetstidens början 
påföljande dag. Vid kloakrensning betalas 50 f» tillägg. 

Läder- o. d. industr i . För sadelmakare och reseffehtarbetare är träffadt af
tal i ang. 1904. 

A r b e t s l ö n e n ; Nyutlärd gesäll erhåller första året 29, andra året 34 och tredje 
året 38 öre per timme, dock beräknas från och med den 1 sept. 1906 tredje årets löne
grad till 40 öre per timme: allt detta är minimilön. 

Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med 25 % förhöjning för de 2 första timmarne efter ordinarie 
arbetstidens slut och för tiden därefter samt för sön- och helgdagar med 50 %. 

Ordinarie a r b e t s t i d e n är 58 timmar per vecka med 10 timmar om dagen de första 
5 dagarne samt 8 timmar om lördagen. Arbetare skall uppsäga sin plats 6 dagar före 
afflyttning. 

L ä r l i n g skall för a t t som sådan antagas hafva fyllt 15 år och varit anställd i 
yrket minst ett år. L ä r o t i d e n är 4 år. 

L ö n e n för l ä r l i n g a r är : första året 5 kr., andra året 6 kr., tredje årets första 
halfår 8 kr., tredje årets andra halfår 9 kr., fjärde årets första halfår 10 kr., samt 
fjärde årets andra halfår 12 kr., allt per vecka. 

Aftalet gäller till den 1 sept. 1906, och därefter för hvarje nästföljande år, därest 
ej å någondera sidan uppsägning skett minst 3 månader före utlöpningstiden. 

Ur aftalet för tapetserare må anföras följande utdrag. 
A r b e t s l ö n e n är första året efter lärotidens slut 35 öre per timme, andra året 

40 öre per timme, därefter 46 öre per timme. 
L ä r l i n g a r s l ön utgår nnder första året med 5 kr., andra året 7 kr., tredje årets 

första halfår 9 kr., andra halfår 10 kr., fjärde årets första halfår 11 kr., andra halfår 13 kr., 
allt per vecka. L ä r o t i d e n är 4 år. 

Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med 25 % förhöjning intill kl . 9 e. m. efter ordinarie 
arbetstidens slut, därefter med 50 %, äfvensom för sön- och helgdagsarbete 50 "i förhöjning. 

A r b e t s t i d e n är 58 timmar per vecka med 10 timmar under hvar och en af de 
första 5 dagarne samt 8 timmar om lördagen. Arbetet börjar kl. 7 f m. 

Aftal för rör
läggare och 
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Aftalet är gällande till den 1 sept. 1906 och fortfar därefter att gälla för ytter
ligare ett år i sänder, därest det ej å någondera sidan uppsagts senast 3 månader före 
utlöpningstiden. 

I händelse af tvistigheter rörande aftalets tolkning hänskjutes frågan till skilje
nämnd. 

Aftalet för tapetserare i Lund stipulerar en arbetslön för utlärd gesäll af resp. 
30, 35 och 41 öre per timme, hvilken senare lönesats fr. o. m. Vio 1906 höjes till 43 öre. I 
hafvadsak eljes samma bestämmelser som i Malmö (dock är i Lund arbe ts t iden på 
lördagar 1 t. längre samt lärlingarnas löner lägre). 

För sadelmakarne i Lund utgår arbetslönen till nyntlärd gesäll med 24, 38 
o. 32 öre med 1 öres förhöjning i samtliga lönegrader fr. o. m. '/IO 1906. 

Textilindustri. 
Vid Marieholms yllefabrik har genomförts en ny prislista, hvilken tillfört arbetarne 

löneförhöjning. 
Beklädnadsindustrien. För skofabriksarbetare är arbetslönen fastställd 

enligt af tal af 1904 samt utgör: för facklärd manlig arbetare 19 kr. per vecka, för 
facklärd nåtlerska och klistrerska 12'42 kr. per vecka; lönen kan äfven beräknas per 
timme. 

Lärotiden är för manlig arbetare 8 veckor, under den tiden betalas de 3 
första veckorna 14 kr. per vecka samt under de 5 därpå följande veckorna 17 kr. 
per vecka. 

Lärot iden för nå t le rskor och k l i s t re r skor är 2 år, nnder hvilken tid be
talas under första årets 9 sista månader 702 kr. per vecka, samt under hela andra 
året 918 kr. per vecka. 

För gossar i konfirmationsåldern betalas efter 2 månaders lärotid 6 kr. per vecka 
samt för sådana 

mellan 16 och 17 år 8 kr. per vecka 
•> 17 » 18 > 10-12 . > 

18 » 19 > 15 v » 

efter 19 års ålder betalas full minimilön. 
Flickor, som ej äro facklärda, men arbeta vid mindre specialmaskiner, erhålla efter 

2 månaders anställning 7 kr. per vecka. Öfriga flickor i koniirmationsåldern efter 2 
månaders lärotid 6 kr. per vecka. 

Öfver t idsarbete skall så mycket som möjligt undvikas; då det förekommer 
betalas det med 15 «s förhöjning, sön- och helgdagsarbete med 25 % förhöjning. 

Arbe t s t iden är 9 timmar per dag (vid en mindre fabrik 9"/s timmar). 
Flertalet vuxna manliga arbetare arbeta på ackord och uppgifvas förtjäna mellan 

24—30 kr' j veckan. Facklärda nåtlerskor hafva alla ackord och lära förtjäna mellan 
14—18 kr. per vecka. 

För skofabriksarbetare i Eslöf är träffadt aftal på ett år; minimilönen för man
lig arbetare är 19 kr., för utlärd nåtlerska kr. 1242, för andra kvinnliga arbetare kr. 
9 ä 11, allt per vecka. 

Skrädderiarbetarne ntföra i allmänhet sitt arbete mot ackord, för hvilket ända
mål är fastställd en detaljerad ackordsprislista. Tid veckolönsarbete utgör minimi
lönen för l:sta klass skrädderiarbetare 22 kr., för 2:dra klass 20 kr. och för 3:dje 
klass 18 kr. Öfver t idsarbe te ersattes med 50 öre per timme. Ordinarie arbets
t iden är från kl. 8 f. m. till 8 e. m. med l',2 timmes middagsrast. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. Inom bagarefacket (för såväl lin-
som grofbagerier) i Lund är träffadt nytt aftal, gällande i 3 år från Vio 1905. Arbets
t iden är bestämd till 60 timmar per vecka, fördelade å de tider af dygnet, bageri-
idkarne med vissa undantag själfva bestämma. I grofbageri börjar arbetsdagen kl. i 
f. m. och skall vara slut kl. 6 e. m. 

Aftal för 
bageriarbetare 

i Lund. 
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Minimilönerna äro för manliga arbetare: 
för ugnsarbetare 24 kr. 

• trågarbetare 22 > 
wiener- och småbrödsbagare 22 > 

» fullt kompetent bordsarbetare 20 > 
öfriga underarbetare 16 > 

> lärling, som arbetat 2 år i yrket 15 > 

För kvinnliga arbetare: 
för första arbetet (ugnsarbete) 18 kr. 

» andra . » (deggörning) 15 > 
> öfriga arbetare, som arb. 5 mån. i yrket . 13 > 

För kvinnliga arbetare, som sådant önska, kan kost och logi beredas hos arbets-
gifvaren mot afdrag af 7 kr. per vecka. För endast logi afdrages 1 kr. per vecka om 
sommaren och 1 kr. 50 öre om vintern. 

L ä r l i n g a r n e s antal är begränsadt till en på hvar femte arbetare. För arbete 
utöfver den ord inar ie a rbe ts t iden per vecka betalas visst tillägg, olika för olika 
arbetare (40 ä 50 öre per timme för manliga och 25 å 30 öre för kvinnliga). För ar
bete å sön- och helgdagar betalas ett tillägg af resp. 65 och 50 öre per timme. 

O lycks fa l l s e r sä t tn ing utgår från fjärde dagen. 
Aftalet vid Lunds arbetares bageriförening stipulerar en a rbe t s t id af 9 tim

mar per dag eller 54 timmar per vecka, öfver t idsarbete betalas med 60 öre per 
timme, arbets lönen är bestämd till 25 kr. för första arbetet och 24 kr. för andra 
arbetet (endast mani. arb.). O lycks fa l l se r sä t tn ingen utgår med 2 kr. per dag 
under de 60 första dagarne. 

Kvarnarbetarne i Tre l leborg ha fått nytt aftal med löneförhöjning 
Tid sockerfabrikerna i Skåne hafva flerstädes under sommaren löneförhöjningar 

ägt rum, hvarefter den vanligaste timlönen för manliga arbetare synes utgå med 28 å 
281,2 öre. Vid en fabrik, där arbetarne åtnjuta daglön, har denna höjts med 25 ä 30 
öre per dag och man (från 2 kr. 70 öre, 3 kr., 3 kr. 5 öre och 3 kr. 25 öre till resp. 
3 kr., 3 kr. 25 öre, 3 kr. 35 öre och 3 kr. 50 öre). Äfven i ackordsprisen hafva en del 
förhöjningar ägt rum. (Jfr >Grofarbetaren>, 1905 n:r 3). 

Kemisk-tekniska industrien. Ur ett gällande aftal för oljeslageriarbetare i 
Malmö framgår, att arbets lönen utgör för fullgoda arbetare inom fabriken, oljeraffi-
neringsrummet och oljekokeriet 19 kr. per vecka, för arbetare i packhusen 18 kr. per 
vecka och för andra arbetare å magasinerna eller utomhus 16 kr. per vecka. För nya, 
ovana arbetare är aflöningen 1 kr. mindre per vecka under de första 3 månaderna. 

Öfver t idsarbe te från kl. 6—8 e. m. betalas med 33's % förhöjning, för tiden 
därefter med 66Vs % samt för sön- och helgdagar med 100 % 

Arbets t iden är 10 timmar om dagen. 
Vid tvist om aftalets tillämpning afgör skiljedom. 
Aftalet för såparbetare vid en fabrik stipulerar en veckolön fr. o. m. den 1 

sistlidne april af 19 kr. Arbets t iden är 10 timmar om dagen. Öfver t idsarbete 
kl. 6—9 e. m. betalas med 33 % förhöjning, därefter med 50 $ förhöjning. 

Pappersindustrien. För bokbinderi- och kartongfabriksarbetare gäller ett af
tal af år 1903, hvarur följande kan anföras. 

L ä r l i n g skall hafva fyllt 16 år och varit anställd i yrket minst ett år. Lär l ing
lönen utgår 

under l:sta året med 6.— kr. 
> 2:dra > > 750 > 
» 3:dje » > 1050 > 
> 4:de > » 15'— » 

allt per vecka. Lärlingar fä endast antagas i följande proportion till utlärda arbetare: 

Aftal för 
bokbinderi-
arbetare i 

Malmö. 
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2 lärlingar intill 4 utlärda mani. arbetare 
3 » > 5—7 > » > 

Efter lärotidens slut ntgör minimilönen 18 kr. per vecka under första året samt 
20 kr. per vecka under andra året. Efter dess» 2 års förlopp utgår minimilön för 
manlig arbetare med 21 kr. per vecka. 

För kvinnl iga arbetare är minimilönen efter fyllda 15 år första året 6 kr., 
andra året 7 kr., tredje året 8 kr., fjärde året 10 kr. och därefter 11 kr. per vecka. 

Över t idsarbete betalas med 50 % förhöjning för tiden mellan kl. 7—10 om 
söckendagar samt för 5 timmar under sön- och helgdagar. För all annan öfvertid 
100 % förhöjning. 

Arbets t iden är 58 timmar per vecka. Ömsesidig uppsägningst id 14 dagar. 
Transport- och grofarbetarefacken. För mjölkutkbrare gäller ett nyttaftal 

från den 1 sistlidne ang. Enligt detta ntgör veckolönen kr. 18 till V» 1906, 
kr. 1850 från ','s 1906 till V» 1907 samt därefter kr. 19, så länge aftalet varar, hvartill 
kommer viss provision å försålda varor. Utkörnings t id kl. 6 ä V»7 f. m. Upp
kommande meningsskiljaktigbeter slitas i sista band af en skiljenämnd. 

Under kvartalet är likaledes träffadt aftal mellan Sydsvenska petroleumaktie
bolaget och dess arbetare (transportarbetare). Kuskar och arbetare erhålla här i vecko
lön till okt. 1906 kr. 21, från okt.1906—okt. 1907 kr. 21'50 och därefter kr. 22. Arbets
t id: 10 timmar. Öfvert idsarbete betalas med 50 % förhöjning, å sön- och helg
dagar med 100 % förhöjning. Uppsägningstiden å aftalet är 2 månader. 

För kolhandelsarbetare i Malmö utgör afläningen 18 kr. per vecka + 30 hl 
stenkol per år. Öfvert idsarbete efter kl. Y»7 e. m. betalas med 50 % samt å sön-
och helgdagar med 100 # förhöjning. 

Kol- och vedhandelsarbetare hos ett par större firmor i Lund hafva fått tim
lönen bestämd till 30 öre med 25 % förhöjning för arbete å öfvertid. 

Samtliga vid Ystads järnvägarnes verkstäder anställda arbetare ha erhållit 
löneförhöjning under juli månad. 

Malmö stads arbetsförmedling har i aug. börjat sin verksamhet. (Arbetsbyrån 
i Lund öppnades redan i maj). J. L. 

Aftal för 
mjölkutkörare 

i Malmö. 

Hälsingborg. 

Under tredje kvartalet har icke ställningen å arbetsmarknaden undergått någon 
väsentlig förändring i jämförelse med närmast föregående kvartal. 

Tillgången å arbete har emellertid varit betydligt mindre än motsvarande tid 
1904, hufvudsakligen beroende på den i föregående rapport omtalade minskningen i 
byggnadsverksamheten samt den under hela sommaren pågående konflikten inom den me
kaniska verkstadsindustrien. Arbets lösheten, som särskildt för grofarbetarne varit 
mest kännbar, minskades dock något under augusti och torde under september hafva i 
det närmaste upphört. Detta beroende på dels ökade arbetstillfällen vid hamnarna med 
loss- och lastningsarbeten samt dels, och icke minst, af den ökade efterfrågan på arbets
kraft till pågående skördearbete och ångtröskning. 

Hälsingborgs mekaniska verkstad och skeppsvarf berördes af den sedan april på
gående stora verkstadskonflikten, hvilken fortgick oförändrad vid kvartalets slut. Ett 
afsevärdt antal af de i denna konflikt indragna arbetare hafva dock, åtminstone tid
tals, haft sysselsättning hos andra arbetsgifvare. 

De vuxna manliga arbetarne vid Skånska Jutefabriks a.-b. hafva fått minimi
lönen bestämd till 27Vi öre per timme intill den 1 jan. 1906 och därefter till 30 öre. 
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Tid ackordsarbete är minimilönen garanterad. Kvällsarbete (till kl. 9 e. m.) betalas 
nied 25 % och allt öfrigt öfvertidsarbete med 50 % förhöjning. 

Under september förekom en lönerörelse vid Ängelholms sockerbruk, som efter 
förda underhandlingar resulterade i ett löneaftal med 28 öres timlön och gällande i 
två år. 

Den 3 angnsti utbröt en strejk bland jordschaktningsarbetarne på Åstorps ban
gård. Efter konflikten höjdes daglönen från kr. 225 till 250, ackorden höjdes med 
5 öre på hvarje tippvagn jord med rätt för arbetarne att arbeta så mycket de ville 
(fornt hafva ackorden per dag icke fått gå upp till högre än 3 kr.); afliiii ingen skall 
utbetalas hvar fjortonde dag i stället for månadsvis; föreningsrätten godkändes. 

Under angnsti bildade järnvägsarbetarne vid handelen Klippan—Ö. Ljungby, 
uppgående till ett 30-tal, en afdelning af Sv. järnvägsarbetareförbundet och framställde 
därefter till arbetsledningen begäran om 5 öres högre lön per timme, i anledning hvaraf 
uppstod konflikt. 

I Landskrona har timlönen för grofarbetarne (kvarn- och magasinsarbetare) 
vid en del arbetsställen höjts till 30 öre, övertidsbetalningen fastställts till 35 ä 40 
öre per timme o. s. v. Vid hartslimfabriken hafva timlönerna höjts från resp. 29 och 
32 öre till resp. 32 och 34 öre (för lastningsarbetare till 35 öre). Vid socker
fabriken hafva timlönerna likaledes höjts från 27 till 28'/3 öre för manliga och från 
16 till 171 a öre för kvinnliga arbetare. För öfvertidsarbete betalas under de två första 
timmarne 25 »», i öfrigt 100 % förhöjning. 

I Råå har bildats en loss- och lastningsarbetarefackföTening. C. J. 

Halmstad. 

Stenindustrien. Stenhuggeribranschen. Tillgången å arbete större än under 
föregående kvartal och betydligt lifligare än under motsvarande tid 1904. På grund 
af befarad tullförhöjning i Tyskland har stor efterfrågan på alla sorters sten varit 
rådande. Försäljningarna och utskeppningarna ha varit större än under flera år vid 
samma tid. Arbe ts t iden 10 timmar. Endast undantagsvis har öfvertidsarbete förekom
mit. Tillgången å arbetskrrft normal. 

Metallindustrien. Plåtslageriyrket. God tillgång å arbete såsom vanligt under 
detta kvartal. Bättre än under årets båda första kvartal. Oaktadt arbetstillgången 
och fastän åtskilliga af de fast anställda arbetarne under kvartalet fullgjort sin värn
plikt, har dock någon brist på arbetskraft ej förnummits. Arbe ts t iden 10 timmar. 

En plåtslagerirörelse har under kvartalet nedlagts. 
Smidesyrket. Mycket god tillgång på arbete. Bättre än under föregående kvar

tal och äfven något mer än under motsvarande tid 1904. Arbetskraften normal. Ar
be t s t iden 10 timmar. Något litet öfvertidsarbete har förekommit. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Vid Halmstads gjuteri och me
kaniska verkstad har arbetet under hela kvartalet legat nere till följd af verkstads-
konflikten. En del af de icke organiserade arbetarne påbörjade visserligen arbetet en 
dag i september, men nedlade detsamma redan påföljande dag. Vid det andra gjuteriet 
har tillgången på arbete varit klen och nästan sämre än under 2:a kvartalet. Några 
arbetssökande ha anmält sig, men intet öfverflöd på arbetskraft. Arbets t iden 10 timmar. 

Inom skeppsbyggeriet har tillgången på arbete fortfarande varit klen. För de 
arbetare, som kunnat sysselsättas, har a rbe t s t iden utgjort 10 timmar. 

Byggnadsverksamheten. Inom byggnadsyrket har fortfarande varit synner
ligen lifligt. Öfverflöd på arbetskraft har rådt. Till följd af de stora arbetskonflikterna 
i Skåne har mycket folk auländt därifrån och sökt arbete här. Arbetstiden 10 timmar. 
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Cementarbetarne hafva fått timlönen höjd från 30 till 32 öre. 
Inom målareyrket har varit god tillgäng pä arbete. Tillgänglig arbetskraft till

räcklig. Arbets t iden 10 timmar. 
I Falkenberg hafva mureriarbetsniännen fått sin timpenning höjd frän 30 till 

32 öre. 
I Varberg har för samma slags arbetare förhöjning ägt rum från 25 å 28 öre 

till 30 öre per timme. 
Trävaruindustrien. Inom snickerifabriksverksamheten har varit synnerligen 

lifiigt till följd af byggnadsverksamheten. Öfverflöd på arbetskraft har förekommit, 
beroende på tillströmningen från Skåne. Arbets t iden 10 timmar. 

Inom möbelsnickeriet har tillgången på arbete varit någorlunda god, särskildt i 
slutet af kvartalet. Endast ett fåtal arbetssökande haanmältsig. Arbetst iden 10 tin-
mar. Ny öfverenskommelse har under kvartalet blifvit godkänd. Enligt aftalet, som 
gäller fr. o. m. den 1 aug. under 1 ars tid med 2 månaders uppsägning, blir aflöningen 
31 öre per timme för nyutlärda, 33 öre för andra årets gesäller och högst 37 öre. Af-
löningen har förut varierat mellan 25 och 33 öre. 

Vid aekordsarbete sker öfverenskommelse mellan arbetsgifvare och arbetare. Ar
betaren är vid sådan öfverenskommelse garanterad sin tillerkända timlön. 

För öfvertidsarbete utbetalas för såväl ackords- som timarbete 25 % förhöjning 
till gällande timlön. Ordinarie arbets t iden är 60 timmar per vecka. 

Vid hvarje verkstad, som drifves med maskiner, olycksfallsförsäkrar arbetsgifvaren 
hvarje arbetare enligt lag samt ansvarar dessutom för en ersättning af 1 kr. per dag 
till arbetare vid sjnkdom till följd af olycksfall i arbetet från och med 4:de dagen 
efter olycksfallet under den i olycksfallslagen bestämda karenstiden af GO dagar. 

Textilindustrien. Liksom under 2:dra kvartalet mycket god tillgång på arbete. 
Ej så litet bättre än under motsvarande tid i fjol. Tillgången ä arbetskraft normal. 
Arbets t iden 11 timmar. 

Beklädnadsindustrien. Skrädderiyrket. Rätt god tillgång på arbete. Bättre 
än under l:sta kvartalet men, som vanligt, sämre än under det andra Tillräcklig 
arbetskraft. 

Skomakeriyrket. Arbetstillgången jämn, men ingen brådska. Rätt många arbets
sökande. 

Vid Halmstads Hatt- & Filtfabrik har tillgången på arbete varit mindre än 
under 2:dra kvartalet och äfven mindre än under motsvarande tid i fjol. Arbetskraften 
mer än tillräcklig. Arbets t iden 97» timmar. (Fabriken äges af ett aktiebolag. Vid 
bolagsstämma den 16,10 1905 fattades beslut om bolagets trädande i likvidation.) 

Näringsmedelsindustrien. Vid valskvarnen har träffats nytt aftal, gällande 
till den 1 okt. 1907. Månadslönerna hafva höjts med 5 kr. per man och månad atom 
för magasinsarbetare, som erhållit en förhöjning af 2 kr. 50 öre per månad. Aflönings-
villkoren äro nu följande: magasinsförman 82 kr. 50 öre, valspassare, mjöltappare, bilare 
och kördrängar 80 kr., siktpassare 78 kr., säckpassare 75 kr. och magasinsarbetare 70 
kr., allt per man och månad. K. V. P. 

Aftal för 
möbelsnickarne 

i Halmstad. 

Göteborg. 
(Redogörelsen grundar sig på rapporter från 15 arbetsgifvare eller arbetsgifvare-

organisationer och 17 arbetareorganisationer; samt dessutom på inhämtade upplysningar 
från såväl arbetsgifvare som arbetare.) 

Cnder kvartalet har i stort sedt ställningen på arbetsmarknaden varit god, bättre 
än motsvarande tid föregående år och betydligt bättre än under samma tid 1904. 
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Stenindustr ien. Inom lerkärlsfabrikationen har arbetstillgången varit god, och 
har tillgång och efterfrågan på arbetskraft ungefärligen motsvarat hvarandra. Detta 
kvartal har i sin helhet visat sig ungefärligen lika med föregående och bättre än mot
svarande kvartal föregående år. 

A ett närbeläget glasbruk har ett betydande antal arbetare, 90 st., blifvit ent
ledigade till följd af inskränkning i driften. 

Metal l industr ien . Inom bleck- och plåtslagarefacket utgjorde under kvartalet 
den ordinarie a r b e t s t i d e n 59 timmar per vecka. V e c k o f ö r t j ä n s t e n har under sam
ma tid, för vuxen arbetare, varierat mellan 1720 och 28'02 kr. samt för minderåriga från 
4 - 1 2 kr. 

I facket sysselsättas bortåt 15Ö arbetare, hvaraf 111 äro organiserade och cirka 
50 äro minderåriga. 

Arbetslöshet förekom ej, men däremot Bfvertidsarbete, ehuru i mindre grad. 
Bleck- och plåtslagarne i A l i n g s å s hafva fått en ny prislista, hvari bestämmes 

en timlön af 30 öre för årets 4 första månader och 35 öre för öfriga månader. 
Maskin- och skeppsbyggnads indnstr ien . Inom verkstadsindustrien har arbets

tillgången vari t oförändrad och enahanda med föregående kvartal. 
Tillgången på goda arbetare har varit ringa till följd af pågående strejk och lockout. 
Lockouten omfattade vid kvartalets början 575 järnarbetare och vid kvartalets 

slut 422. De öfriga hade erhållit annat arbete i afvaktan på uppgörelse. 
Äfven inom gjutarefacket har under kvartalet det mesta arbetet legat nere ti l l 

följd af verkstadslockouten. Lockouten omfattar cirka 140 af detta facks arbetare. 
Endast 14 organiserade arbetare hafva under tiden haft sysselsättning, hvartill kommit 
ett mindre antal oorganiserade. 

Inom statens järnvägars reparationsverkstad, där cirka 500 arbetare sysselsättas, 
är o r d i n a r i e a r b e t s t i d e n 60 timmar per vecka. Y e c k o f ö r t j ä n s t e n under kvartalet 
för maskin-, järnarbetare och smeder varierade mellan 13'80 och 21-60 kr. samt för 
handtlangare mellan 1140 och 15 kr. 

På ackordsarbete förtjänas i vissa fall ytterligare ända upp till 38 j(. 
Inom modellsnickarefacket har a r b e t s t i d e n varierat från 57 till 60 timmar i 

veckan. 
V e c k o f ö r t j ä n s t e n för dugliga arbetare varierade under kvartalet mellan 18 och 21 

kr. och för minderåriga mellan 6 och 10 kr. 
I facket sysselsättas, vid alla arbetsställen i Göteborg, 67 arbetare: däraf 65 vuxna 

och 2 minderåriga. 
Af arbetarne voro 38 organiserade. 
Högsta antalet arbetslösa var under jul i 31, augusti 27 och september 25 per

soner; detta förorsakadt af den pågående lockouten. 
B y g g n a d s v e r k s a m h e t e n . Inom byggnadsbranschen har arbetstillgången varit 

god; ej heller rådde någon brist på arbetskraft. 
Mellan byggnadssnickare- och timmermansfackföreningen å ena sidan och Göteborgs 

byggnadsförening å andra har tills dato ej funnits något fast arbetsaftal. Byggnads-
träarbetarne ha upprepade gånger gjort framställning ti l l byggnadsföreningen om såväl 
högre lön som om ett fast arbetsaftal. A dessa framställningar har ännu ej något svar 
erhållits. 

1 det af arbetarne inlämnade förslaget till fast arbetsaftal begärdes bland annat, 
att till å arbetsplatserna anställda, fullt dugliga byggnadsträarbetare, som varit an
ställda i facket minst tre år, skulle timlönen utgå efter 45 öre. Till driftig och skick
lig arbetare betalas högre lön i mån af öfverenskommelse. Till arbetare som på grund 
af ålder, sjukdom eller vanförhet fått sin arbetsförmåga betydligt nedsatt, kan betalas 
lägre lön, dock får den icke med mera än 10 % understiga bestämda lönesatser. 

»Vid ackordsarbete skall priset vid hvarje särskildt tillfälle uppgöras mellan 
arbetsgifvaren och arbetarne. Vid arbetets utförande på ackord garanteras hvarje ar-
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betare den för honom gällande timlönen, för såvidt icke arbetspriset är på förhand 
bestämdt genom särskilda, mellan aibetsgifvaroes och arbetarnes organisationer öfverens-
komna och godkända ackordstariffer. Är detta senare fallet, gälla ntan hänsyn till 
gällande timlön dessa tariffers olika bestämmelser.» 

Arbetstiden önska arbetarne få fastställd till 58 timmar per vecka. För öfvertid 
begäres 50 % förhöjning, för nattarbete samt arbete på sön- och helgdagar 100 %. 

Yidare har begärts ersättning vid olycksfall äfven under karenstiden samt före
slagits att möjligen uppkomna meningsskiljaktigheter nnder den tid, aftalet knnde komma 
att gälla, skulle lösas genom skiljedom. 

Inom rörläggarebranschen var i början af kvartalet arbetstillgången normal med 
ökad tillgång under den senare delen. 

En väsentlig förbättring har inträdt, jämfördt med föregående kvartal. 
Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha ungefärligen motsvarat hvarandra. 
Öfvertidsarbete förekommer endast i enstaka fall. 
Detta kvartal har i det närmaste varit lika med motsvarande kvartal föregående år. 
Vid en härvarande verkstad, som af Svenska järn- och metallarbetareförbnndet 

varit blockerad sedan oktober 1902, har nu den öfverenskommelse träffats, som är gäl
lande hos de andra af stadens rörläggareflrmor. 

TJr detta arbetsaftal kan följande anföras: 
Punkt 1. a. För fullt kunnig rörläggare utgör aflöningen minst 40 öre per timme. 
b. Rörarbetare, som på egen hand utfört gas-, vatten- och afloppsledningar under 

5 år och fyllt 25 år, betalas med minst 35 öre per timme. 
d. Hjälpare, som arbetat i facket 2 år och därefter på egen hand utfört rörled

ningsarbeten under 1 år, betalas med minst 25 öre per timme. Har han dessutom full
gjort vissa betingelser, betalas han efter ytterligare 1 års arbetstid med minst 30 öre 
per timme. 

e. Hjälpare, som fyllt 20 år och arbetat i facket 1 år, betalas med minst 25 öre 
per timme, och de, hvilka fyllt 18 år och arbetat 1 år i facket, betalas med minst 20 
öre per timme. 

f. Undantag från dessa bestämmelser kunna göras för bevisligen saktfärdiga 
äfvensom för mindre dugliga eller mindre skötsamma arbetare, dock må i sådana fall 
2 af firman tillkallade kompetenta rörläggare, anställda å verkstaden, få vara medbe
stämmande. 

Pankt 2. Ordinar ie arbets t iden är 10 timmar per dag utom lördagar, då ar
betet fortgår oafbrutet till kl. 230 e. m., eller tillsammans 58 timmar per vecka. All 
annan arbetstid beräknas som öfvertid och betalas: 

a. Lördagar från kl. 230 till 8 e. m. med 25 ",i tillägg till den ordinarie tim
penningen. 

b. Lördagar från kl. 6 e. m. till kl. 8 e. m. 50 % tillägg. 
c. Från ordinarie arbetstidens slut andra arbetsdagar till ordinarie arbetstidens 

början påföljande dag 50 % tillägg; helgdagsaftnar 50 % tillägg och sön- och helgdags
aftnar, räknadt från kl. 8 e. m. dag före till kl. 7 f. m. efter sön- eller helgdag, 100 % 
tillägg. 

Pankt 4 a. "Vid arbete utom staden så långt, att resp. arbetare ej kanna 
återvända till staden på dagen, erhållas fria resor samt därjämte 50 % tillägg, dock 
minst 2 kr. per dygn, räknadt till ordinarie daglönen, detta äfven på resdagar, Sön-
och helgdagar, då arbete ej verkställes, erhåiles äfven 2 kr. i dagtraktamente. 

b. Vid arbete i Göteborgs närhet betalas intet dagtraktamente, då resp. arbetare' 
kan tillbringa natten i hemmet, men betalas däremot med ordinarie dagtimlön den tid 
resorna upptaga, samt för utbetalta resebiljetter, då arbetsplatsen är belägen minst 3 
kilometer från verkstaden. 

Punkt 5. Olycksfal ls försäkr ing. Hvarje arbetare olycksfallsförsäkras för 1,000 
kronor, och utbetalas ersättning med 1 krona per dag fr. o. m. l:sta dagen efter olycksfallet 

Aftal för 
rörläggare i 

Göteborg. 
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Punkt 7. F ö r e v e n t u e l l t a c k o r d s a r b e t e gäller särskild öfverenskommen 
prislista. 

Inom murare facket har arbetstillgången varit god, och lia tillbud och efterfrågan 
ungefärligen motsvarat hvarandra. 

Veckoförtjänsten under kvartalet utgjorde i genomsnitt 30 kr. för murare och 21 
kr. för lärlingar. » 

I facket sysselsättas cirka 600 arbetare, däraf 16 minderåriga (under 18 år). Af 
urbetarne äro 520 organiserade. 

Inom målarefacket utgjorde den ordinarie a r b e t s t i d e n 56Vs timmar. 
V e c k o f ö r t j ä n s t kr. 28-25. 
I facket sysselsattes under kvartalet 980 arbetare, däraf cirka 130 minderåriga. 

Af arbetarne voro 380 organiserade. 
Arbetslöshet förekom ej under detta kvartal, däremot förekom öfvertidsarbete. 
Trävaruindustr ien . Exporten af pitprops är fortfarande dålig. 
Sågrerksarbetarne hos en härvarande tirma, hvilka strejkat sedan den 21 jul i 

och pitpropsarbetarne sedan 1 aug., hafva återupptagit arbetet på de förutvarande villkoren. 
Ännu pågå dock underhandlingar om aftals undertecknande. 
Vid en härvarande sågverks- och snickerifabrik utgjorde a r b e t s t i d e n 571,'» tim

mar i veckan. 
Vid fabriken sysselsättas 139 arbetare, däraf 10 minderåriga (nnder 18 år). Af 

arbetarne voro 74 organiserade. 
A r b e t s l ö s h e t förekom under juli för högst 18 arbetare. 
Y e c k o f ö r t j ä n s t e n har varit mycket varierande, och har densamma utgjort: 
för vuxen arbetare 1487, 14-95, 1552, 16-10, 16-67, 1840, 20-12 och 21 kr. 

> minderåriga (under 18 år) 8 62 och 912 kr. 
L ö n e f ö r h ö j n i n g har erhållits från 13'80 ti l l 1437 kr. per vecka, samt ha ar

betarne delvis beviljats en löneförhöjning af 1, 2, 3 ä 4 öre per man och timme inom 
resp. arbetsgrupper. Orsaken härtill var den strejk, som utbröt den 7 augusti och 
slutade den 11 september. 

Arbetslönerna vid denna fabrik ha tidigare utgått dels efter timlön, bestämd för 
hvarje arbetare för sig, och dels i form af premieprocent, hvars storlek bestämts af verk
mästaren, men som utgått, älven då mindre partier producerats. 

I det nya aftalet är en viss timlön fixerad för hvarje slags arbete vid fabriken, 
och proeenttillägget erhålles först sedan en viss minimimängd sågats eller hyflats per 
dag eller vecka. Detta procenttillägg ökas sedan i samma mån som mera arbete kan 
presteras och detta i betydligt starkare progression än förut. 

För hyflrri- och brädgårdsarbetare (vid ett arbetsställe) har den ordinarie a r 
b e t s t i d e n (60 timmar per vecka) nnder jul i och angusti endast utgjort 52 timmar, be
roende på dåliga konjunkturforhållanden. 

Y e c k o f ö r t j ä n s t e n har varierat mellan 12—21 kr. för vuxna arbetare och från. 
o—9 kr. för minderåriga. 

Vid denna arbetsplats sysselsattes under kvartalet 400 ä 450 arbetare; däraf 300 
å 325 vuxna och 100 a 125 under 18 år. Af arbetarne voro cirka 200 organiserade. 

Inom en fabrik, som drifver tillverkning af urfodral och symaskinsdelar, har 
lönerörelse pågått och utvecklats. 

Vid fabriken äro anställda ett femtiotal arbetare, hvaraf cirka hälften kvinnor, 
hvilka senare utföra betsning, polering o. d. Samtliga arbetare äro organiserade och 
tillhöra möttelsuickarnes fackförening här på platsen. Något ordnadt löne- och arbets-
aftal har tidigare icke funnits vid denna fabrik, utan ha prisen för olika slags arbeten 
fastställts af arbetsgifvaren. 

För en tid sedan inlämnade fackföreningen ett förslag ti l l såväl arbetsaftal som 
ackordsprislista, och härom har underhandling förts med det resultat, att öfverenskom-
melsc nu är träffad. 
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Timlönen är i det nya aftalet fixerad till 38 öre för såväl snickare som svarfvare 
och maskinarbetare och till 22 öre för kvinnliga arbetare, som fyllt 17 år och arbetat 
i facket 5 månader. 

Ackordsprisen äro med några partiella höjningar fastställda till likhet med 
förutvarande. Aftalet gäller till den 1 september 1906 

Yid korktillverkningen sysselsattes 
118 arbetare, däraf 55 vuxna män, 63 kvinnor o. 18 minderåriga mot resp. 
105 » 34 » » 48 > » 23 > i fjol. 
Af arbetarne äro 70 organiserade, däraf 40 manliga och 30 kvinnliga, och har de 

organiserades antal, jämfördt med motsvarande kvartal föregående år, ökats med 29 kvin
nor och minskats med 2 män. 

Veckoförtjänsten, som är beroende på olika ackord, är betydligt bättre än i fjol, 
och utgjorde densamma i genomsnitt nnder kvartalet cirka 21 kr. för män, 750 för kvin
nor och 6 å 7 kr. för minderåriga. 

Öfvertidsarbete förekom under juli och augusti för 45 manliga och kvinnliga arbetare. 
Textilindustrien. Inom bomullsspinneribranschen har arbetstillgången varit 

god och ungefär lika med föregående kvartal. 
Öfverflöd på arbetskraft förekom ej, men väl någon brist på kunnig sådan. 
Detta kvartal kan i hvarje afseende anses bättre än motsvarande kvartal 1904, 

då arbetstiden måste begränsas till följd af höga råvarupriser och vattenbrist. 
Inom spinneri-, väfveri- och färgeribranschen har arbetstillgången varit god 

och ha tillgång och efterfrågan på arbetskraft ungefärligen motsvarat hvarandra: dock 
har, inom väfveribranschen, en del maskiner måst stå stilla på grund af brist på yrkes-
kunniga arbetare. 

Inom kamgarnsspinneribranschen har arbetstillgången varit god och ungefärligen 
lika med såväl föregående som motsvarande kvartal föregående år. 

Tillgången på arbetskraft har varit normal. 
Beklädnadsindustrien. Inom skrädderiyrket har tillgången på arbete varit 

ringa och ungefärligen lika med föregående kvartal, hvaraf blifvit följden, att öfver
flöd på arbetskraft funnits. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. Charkuteriarbetarnes lönerörelse 
är nu afslutad och är nu för första gången ett ordentligt arbets- och löneaftal genom
förd! 

Arbets t iden är begränsad till 60 timmar pr vecka och kost- och logisystemet är 
afskaffadt. Minimilönen skall till s. k. förste man ntgå med 24 kr. pr vecka och till 
öfriga fullt kunniga arbetare med 20 kr. 

Lärotiden är bestämd till 4 år. De två första åien utgår lönen enligt privat 
öfverenskommelse, tredje året med 16 kr. och fjärde året med 18 kr. pr vecka, full 
aflöning utgår äfven för de veckor, då helgdagar inträffa. Nattarbete såväl som öfver
tidsarbete betalas till alla arbetare med 50 öre pr timme. Dessutom tillförsäkras ar
betarne oinskränkt föreningsrätt samt olycksfallsersättning af 1,000 kr., gällande från 
första dagen efter olycksfallet. 

Aftalet gäller till den 15 juli 1907. 
Konditoriarbetarnes fackförening inlämnade den 14:de ang. till vederbörande kon-

ditoriidkare förslag till aftal rörande löne- och arbetsförhållanden m. m. 
De förda underhandlingarna ha resulterat i, att den 20:de sept. ett aftal godkändes 

af sex af stadens konditorifirmor. 
Aftalet, som gäller från den 15 oktober 1905 till 1 juni 1907. bestämmer arbets

t iden till 60 arbetstimmar pr helgfri vecka — däraf, om så påfordras, 5 timmar på 
söndagen. Kost- och logisystemet bortfaller, och erhålla arbetarne följande veckolöner: 

förste man 30 kr., 
fullt kompetent arb. för alla poster 27 » 
arbetare » för minst 2 > 25 » 

Aftal för char-
kuteriarbetare 

i Göteborg. 

Aftal för kon-
ditoriarbetare 

i Göteborg. 
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yngre arbetare 20 kr. 
lärling med 2 års vana i yrket 16 > och 

> > 1 > •> > > 12 > 
Organiserade arbetare erhålla företrädesrätt t i l l arbete, om de äro lämpliga för den 

post, som är ledig. 
Hos en arbetsgifvare, som ej undertecknat aftalet, har utbrutit strejk. 
Inom bryggeriindustrien, har under kvartalet a r b e t s t i d e n utgjort 60 timmar i 

veckan. 
Veckoförtjänst för ordin. mani. arbetare kr. 19'50 

» > extra » > » 17'40 
» > minderårig > 1560 
> > ordin, kvinnl. > > 12-00 
> > extra •> » > 10'80 

Veckoförtjänsten har ökats från 18—19-50 kr. för mani. arbetare, och från 1080 
—12 kr. för kvinnl. arb. 

De organiserade arbetarnes antal har ökats med c:a 50; f. n. äro e:a 400 organi
serade, däraf c:a 280 manliga och 120 kvinnliga. 

Arbetslöshet förekom ej under kvartalet: däremot förekom öfvertidsarbete delvis. 
Härvarande afdelning af Sv. bryggeriarbetareförbundet uppsade i maj månad det 

till 1 angusti gällande aftalet, och inlämnade samtidigt förslag till nyt t sådant. Svar 
begärdes senast den 10 juli. Genom eftergifter å båda sidor har så småningom en upp
görelse i godo knnnat träffas och ett nyt t aftal föreligger nu färdigt. Enligt detta har 
lönen för de manliga arbetarne böjts med något öfver 8 % och för de kvinnliga med 
10 procent. Likaså har lönen för öfvertids- och helgdagsarbete ökats med resp. 5 och 
10 öre i timmen. 

Fr aftalet kan följande anföras: 
Den o r d i n a r i e a r b e t s t i d e n är tio timmar om dygnet under 12 på hvarandra 

följande timmar. Vid dagarbete — i motsats till skiftarbete — börjar den ordinarie 
arbetstiden i regel kl. 6 f. m. (undantagsvis tidigast kl. 5 f. m. och senast kl. 9 f. m.). 
A f l ö n i n g e n utgör: 

Aftal för bryg
geriarbetare i 

Goteborg. 

för 10 tim. ord. söc-
kendagsarbete. 

för söckendags-
arb. mellan kl. 
5 f. ni. och 9 
e. m.,som öfver-
skrider 10 ar

betstimmar. 

för nattarbete 
(kl. 9 e. m. och 
5 f. m.), som 

öfverskrider 10 
arbetstimmar 

samt för helg
dagsarbete. 

förmånl ig ordinarie arb. kr. 3'25 eller 3 2 5 öre p r i 38 öre pr t. 45 öre pr t. 
? extra » > 2 90 > 29 > > » 33 > » > 35 > > • 

minderårig > > 260 > 26 » » » 26 - » > 30 > > > 
> kvinnlig ordinäre » > 2-00 » 2 0 ' = » 26 » > » 30 > > » 
> > extra > > 180 > 18 > » » 22 i > > 25 » > > 

Kör s. k. s t a l l v a k t (,& helgdagar) betalas kr. 3É50. 
Ordinarie d r i c k u t k ö r a r e erhålla 70 kr. pr mån. samt provision efter viss fast

ställd beräkning. Bestämmelser om olycksfallsersättning äro äfven gifna. 
Aftalet gäller till den 1 juni 1907 och därefter ett år i sänder med 2 månaders 

ömsesidig uppsägningstid. 
En bageriidkare hade i strid mot gällande aftal anställt oorganiserade utländska 

arbetare. Detta föranledde fackföreningen att förklara ifrågavarande bageri bojkottadt. 
Tvisten ordnades redan efter några dagar. 

Omnämnas bör äfven, att bageriidkarne i staden i sept. nedsatt den Tabatt, som 
hitt i l ls lämnats återförsäljarne, samt höjt brödprisen. 

För margariimrbetare (vid fabriken i Göteborg) är a r b e t s t i d e n 60 timmar pr 

vecka. 
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Veckoförtjänsten för mani. arbetare varierade från 15 till 1980 kr. och för 
kvinnl. arbetare från 9 till 11/88 kr. 

Fabriken sysselsätter 126 arbetare, däraf 105 manliga och 21 kvinnliga. Alla äro 
organiserade. 

Arbetslöshet förekom ej nnder detta kvartal, men däremot öfvertidsarbete. 
Arbetarne äro olycksfallsförsäkrade samt åtnjnta fri läkarevård och medicin. 
Inom cigarrindustrien har vid en fabrik arbetstiden ökats med 5 timmar pr 

vecka under kvartalets sista månad. 
VeckofBrtjänsten under kvartalet uppgick till högst 24 kr. för såväl män som 

kvinnor och för minderåriga till högst 12 kr. 
Inom mejerifacket ha förbättringar genomförts för arbetarne såväl hvad arbets

lön som arbetstid angår. 
Den kemisk-tekniska industrien. Inom vaxtändsticksfabrikationen var ar-

betstillgången normal och tillgång och efterfrågan på arbetskraft motsvarade ungefär
ligen hvarandra. 

Vissa ackordspriser blefvo under kvartalet reducerade mellan 10—30 procent till 
följd af att de gamla prisen voro för höga i jämförelse med andra fabrikers. 

Vid en härvarande salt- och sodafabrik, där konflikt pågått sedan mycket lång 
tid tillbaka, har ännu ingen uppgörelse kommit till stånd. 

Inom fyrverkeritillverkningen har arbetstillgången varit synnerligen god och har 
stor förbättring härutinnan inträdt jämfordt med föregående kvartal. 

Inom denna yrkesgren är säsong nnder juli—september. 
Öfverflöd på arbetskraft inom detta yrke förekommer högst sällan men väl brist 

på sådan, beroende på, att det i Sverige endast finnes ett fåtal kunniga arbetare. 
Öfvertidsarbete har ofta förekommit till följd af ökad arbetstillgång. 
Pappersindustrien. Inom bokbindareyrket utgjorde under kvartalet arbets

t iden 57 timmar pr vecka och hos en firma härstädes har densamma sänkts till 54 
timmar. 

Veckofört jänsten för vuxen mani. arbetare varierade från 22 till 26 kr., för 
kvinnl. arbetare från 6—14 kr. och för minderåriga från 3 till 6 kr. 

I facket sysselsättas c:a 90 mani., 125 kvinnl. och 20 minderåriga arbetare; af 
dessa voro 85 mani. och 110 kvinnl. organiserade. 

Arbetslöshet förekom i ringa grad, så att under juli, augusti och september högsta 
antalet arbetslösa endast uppgick till resp. 9, 9 och 7; däremot förekom öfvertidsarbete 
under september för c:a 25 arbetare. 

Lönerörelse pågick och åsyftade denna förhöjd aflöning och förkortad arbetstid. 
Inom papperspåsfabrikationen har arbetstillgången varit normal, men sämre än 

motsvarande kvartal föregående år. 
Transportverksamheten. Inom sjöfartsnäringen har arbetstillgången varit 

god; stundom har det visat sig vara brist på arbetskraft och tillskrifves detta bevä-
ringens förlängda tjänstgöring å flottan. 

Inom sfufveriarbetarefacket är den ordinarie arbets t iden lOtimmar pr dag, men 
det inträffar sällan, att någon får full vecka: däremot förekommer ofta öfvertidsarbete. 

Aflöningen för hel arbetsdag (10 timmar) utgår med kr. 450. 
I facket sysselsättas c:a 1,000 arbetare, hvaraf 825 äro organiserade. 
Högsta arbetslösheten uppgick under juli till 5 dagar, under augusti till 3 dagar 

och nnder sept. till 4 dagar pr medlem. 
Vid spårvägsdriften haT varit god arbetstillgång och mer än tillräcklig arbets

kraft. — 1'nder kvartalet har en mindre utvidgning af spårvägsnätet pågått. 
Inom kolbärarefacket utgör ordinarie arbets t iden 60 timmar i veckan. 
Veckoförtjänsten utgjorde i genomsnitt 20 kr. 
I facket sysselsättas 185 arbetare, hvaraf alla äro organiserade. Arbetslöshet har 

ej förekommit under detta kvartal, men däremot öfvertidsarbete. dock i mindre utsträckning. 
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Kolutkörare ha till arbetsgifvame gjort framställning om förhöjda löner, att 
utgå med 18 kr. pr vecka jämte ett öres tillägg för hvarje hl. kol och koks samt 25 
öre för hvarje lass ved, äfvensom om ordnad och förkortad- arbetstid. 

Inom gråstensarbetarefacket har a rbe ts t iden utgjort 60 timmar pr vecka. 
Lönen ntgör 35, 38 och 40 öre pr timme, och är veckoförtjänsten beroende på väderleks
förhållandena. 

I facket sysselsattes under kvartalet 270 arbetare, hvilka alla äro organiserade. 
Högsta antalet arbetslösa var under juli 45. augusti 50 och september 25. 
Inom sandlossarefacket har a rbe t s t iden nnder hela kvartalet utgjort 55 timmar 

pr vecka. 
Medelfört jänsten har varit kr. 2830 mot 2960 föregående kvartal, detta be

roende på något minskad arbetstillgång under kvartalet. 
I facket sysselsättas ett 60-tal, däraf 10 äro organiserade. 
(1'ppgifterna om veckoförtjänsten gäller uteslutande de organiserade arbetarne, 

hvilka arbeta hos Gbg:s Murbruks- och Sandcements-A.-Bol.; de flesta öfriga arbeta för 
Göteborgs stad). J. K. 

Vänersborg. 

Enligt erhållna meddelanden synes en allmän stegring inom industrien och affä
rerna ha börjat inträda under tredje kvartalet. Omsättningen har varit lifligare än 
under föregående kvartal på nästan alla områden, och tillgången på arbete ganska rik
lig. Hos mekaniska verks täder inom detta distrikt hafva beställningarna ibland 
varit större än hvad som kunnat mottagas, men torde nog detta i någon mån bero på 
den stora arbetsinställelsen inom verkstadsföreningens område. Då verkstäderna inom 
Vänersborgs distrikt icke tillhört sagda förening, hafva de kunnat fortgå ostörda. 

Tillgången på arbetskraft har varit fullt tillräcklig vid fabriker och verkstäder 
med undantag af vid Vänersborgs t änds t i cks fab r ik , där behofvet af arbetare 
icke varit tillräckligt fylldt. 

Ett stort antal af de arbetssökande hafva varit landtbor, hnfvudsakligast frän 
Dal, där under senaste åren förhållandena, på grund af klena skördar, varit mindre 
goda. Arbetssökandena hafva emellertid i regel icke varit ntan plats utan sökt annan 
bättre sådan. 

Vid skofabriken nppgifver man sig icke kunnat antaga mera än en mindre del af 
alla arbetssökande, och dock har ingen af de strejkande begärt aterinträde. 

Skofabriken hade vid kvartalets slut 360 arbetare, däraf 160 nyantagna. Till
verkningen uppgifves icke hafva motsvarat efterfrågan. Strejken fortgår oförändrad, 
men lära arbetarne vara betänkta på att ingå med skriftligt nytt förslag med uteslu
tande af en del af de ursprungliga villkoren, och torde i så fall bolaget lämna skrift
ligt svar med möjlig utsikt till uppgörelse. 

Konflikten vid S jös t randska brygger ie t uppgjordes i midten af kvartalet 
med eftergift från bryggeriets sida. 

Prisen på en del artiklar hafva varit i stigande, särskildt å råvarorna inom textil-
och läderbranscherna. Prisstegringen å råa hudar har varit högst betydande, men har priset 
å läder icke kunnat höjas i samma proportion, liksom prisen å skodon icke följt steg
ringen å lädret. Emellertid motses mera tillfredsställande konjunkturer härutinnan. 

Härvarande tändsticksfabrik har haft tillfredsställande sysselsättning, men då 
den tillhör tändstickssyndikatet, är den gifvetvis beroende af dettas åtgöranden och 
omsättning. 
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Arbetstider och aflöningar hafva varit i det närmaste oförändrade. Arbetslönerna 
hafva på en del områden höjts något för lägre anönade arbetare. 

Lefnadskostnaderna hafva stigit, i det priset på en del lifsförnödenheter, såsom 
kött, fläsk och fisk m. fl. något höjts. 

Den för typografer gällande tariffen har nu blifvit genomförd vid ett tryckeri i 
Mariestad, som länge varit blockeradt. 

Med afseende å de i >Meddel.» 1904, häfte 3, och 1905, häfte 3, offentliggjorda 
bostadspriserna för Vänersborg må erinras, att de basera sig på primäruppgifter, om
fattande samtliga smålägenheter i staden, sålunda Ufven de sämsta och af denna eller 
annan anledning billigaste. Medtagas däremot endast lägenheter af tillfredsställande 
beskaffenhet, som förhyras efter gängse priser, torde genomsnittshyrorna blifva: för 1 
ram 72 kr., för 1 rum och kök 120 kr., för 2 rum och kök 215 kr., för 3 rum och 
kök 325 kr. J. W. 

Borås. 

Ti l lgången på arbete har under kvartalet i allmänhet varit god, och har ti l l
gången på a rbe tskraf t i en del fall varit otillräcklig. 

Aftalet för färgeri- och appreturarbetare bestämmer en arbets t id af 10','a tim
mar om dagen samt 7V» timmar på lördagar. 

Minimilönerna äro för manliga arbetare: 
fullgod, som fyllt 23 år etc 25 öre 

» 18 . » 22 = 
minderårig 17—18 år 15 • 

15-17 » 12 » 
För kvinnliga arbetare: 

fullgod, vuxen arb 15 > 
minderårig, 15—18 år 12 > 

allt per timme. För kvällsarbete (till kl. 9 e. m.) betalas 25 %, för nattarbete 50 % 
och för sön- och helgdagsarbete 100 % förhöjning. Olycksfallsersättning fr. o. m. 8:de 
dagen. Föreningsrätten är garanterad. D. H. 

Aftal för 
färgeri- och 
appreturarb. 

i Borås. 

Örebro. 

Under det gångna kvartalet juli—sept. hafva förhållandena på härvarande arbets
marknad ej undergått några väsentliga förändringar, och i jämförelse med föregående år 
är tillståndet här oförändradt. 

Den långvariga konflikten vid kalkstenshuggerierna i Närke är nu löst: tim
penningen för duglig stenhuggare är fastställd till 40 öre. 

Bleck- och plåtslageriarbetare. Det förut omnämnda, under året träffade nya 
aftalet stipulerar en arbets t id af 58 timmar i veckan, att arbetet skall afslutas på 
lördagar kl. 12 midd.; en timlön af 41 ä 46 öre under 8 månader och 40 öre under 
de 4 vintermånaderna. Aftalet gäller till den 1 maj 1907 med 3 månaders ömsesidig 
uppsägningstid. 

Timpenningen för tapetserare är i det aftal, som ingicks efter 2 veckors strejk, 
bestämd till minst 45 öre (för nyatlärd minst 35 öre), hvarjämte i aftalet inrymts en 
reglerad ackordsprislista. 

31 
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A r b e t s t i d e n är under årets 6 första månader 55 t. i T. (med endast 5 t. på 
lördagar), men under det senare halfåret 60 t. i v. L ä r l i n g a r åtnjuta under de 5 
läroåren resp. 7, 10, 13, 16 o. Ii) kr. pr v. Aftalet gäller till ','s 1906 med 3 mån. 
ömsesidig uppsägningstid. 

För sadelmakare har fackföreningen utfärdat en prislista samt allmänna be
stämmelser, hvari stipuleras en a r b e t s t i d af 60 t. i v. (1011 t. vanl. arbetsdagar och 
T1 a på lördagar). Nyutlärd arbetare skall a f l ö n a s med minst 15 kr. i v., och efter 2 
år med 18 kr. M. K. 

Västerås. 

Under det gångna kvartalet hafva förhållandena å arbetsmarknaden härstädes 
inom byggnadssnickeri-, plåtsiagare-, målare- m. fl. yrken samt inom byggnadsverk
samheten ej undergått någon nämnvärd förändring i jämförelse med förra kvartalet 
och motsvarande tid förra året. 

Metall- och maskin industr ien . Inom metallvaruindustrien synes en förbätt
ring hafva inträdt. Den i förra rapporten omnämnda lockout, hvaraf stadens störste 
arbetsgifvare berördes, har fortfarit och har haft sina menliga verkningar i minskad 
tillgång å arbete, förnämligast inom beklädnadsindustrien och metallindustrien. Inom 
sistnämnda yrkesgren finnes en större fabrik (stadens näst störste arbetsgifvare), som 
bland sina förnämsta kunder räknar jus t den i verkstadslockouten indragna meka
niska verkstaden. Under kvartalet har från bolaget i fråga ungefär 60 arbetare af-
skedats. Från den i verkstadslockouten indragna verkstadens kontor hafva följande 
upplysningar erhålli ts: Arbetet vid verkstäderna återupptogs den 2 augusti med en ar
betsstyrka af cirka 100 man, hvilken styrka vid kvartalets slut ökats till cirka 400. 
Alla dessa arbetare voro oorganiserade eller icke tillhörande fackförbund. "Från och med 
den 1 oktober voro alla bolagets ej arbetande arbetare (fackföreningsmedlemmar) afske-
pade ur bolagets tjänst. De oorganiserade och arbetare ej tillhörande fackförbund, som 
vid lockoutens början strejkade och ej återgått i arbete, blefvo redan före denna tid af-
skedade. — Från de i striden indragna fackföreningarna har följande meddelats: Af 
gjutarefackföreningens medlemmar voro 56 vid lockoutens början indragna; af dessa 
har en slutat i yrket och en fått arbete å annan plats, 54 således kvarstående; af trä-
arbetarefackföreningens 75 medlemmar voro 40 indragna den 10 juni : under kvartalet 
har ett 10-tal haft arbete. Bland järn- och metallarbetarne har endast ett fåtal anta
git tjänst å annat håll. 

Trävaruindustr ien . En snickerifabrik, Västerås byggnadssnickerifabrik, upp
hörde i slutet af maj månad detta år med sin verksamhet. Fabriken sysselsatte en
ligt uppgift cirka 20 arbetare. — Den 10 oktober inrättade kooperativa föreningen 
Svea härstädes en filial, den femte i ordningen. K. H. 

Falun. 
Grufarbete. Tillgången å arbete har varit god, men beträffande arbetsförhål

landena i flfrigt har öfverflöd på arbetskraft förekommit, i det att god tillgång varit 
å ej yrkesskickliga arbetare. Löneförhöjning med 10 % erhöllo 22 arbetare från den 
1 augusti. 
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Stenindustr ien . Arbetstillgången har varit god inom kakeltillverkningen: be
träffande arbetsförhållandena i öfrigt har det varit brist på arbetskraft. 

Metal l industr ien . Arbetstillgången inom smidesyrket har under kvartalet varit 
god. 

Maskinindustrien. Inom den mekaniska verkstadsindustrien har arbetstillgån
gen vari t mycket god, hvadan förbättring sålunda inträdt. Dock har öfverflöd på ar
betskraft förekommit på grund af den rådande arbetskonflikten vid vagn- och maskin
tillverkningen. Öfvertidsarbete har förekommit för maskinarbetarne. 

Närings- och njntningsmedels industr ien . Arbetstillgången var god inom 
tobaksindustrien; brist på arbetskraft. 

Grofarbetet . Under juli och augusti var tillgången å arbete god, men under 
september dålig. 

Vid Vestra Centralbanans järnvägsbyggnad inträffade under ang. en konflikt, vid 
hrars biläggande en del förbättringar för arbetarne medgåfvos. A. R. 

Gäfle. 

Stenindustr ien . Kakelindustrien. God arbetstillgång som vanligt under denna 
tid af året. Arbetskraften normal. 

Metal l industr ien. Bleck- och plåtslagerier. Arbetstillgången någorlunda god, 
bättre än under föregående kvartal . Arbetskraften normal. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Gjuterier och mekaniska verkstä
der. Vid de verkstäder, som berördes af den stora konflikten, var arbetstillgången 
ringa, vid de öfriga god, bättre än nnder föregående kvartal. Tack vare konflikten 
rådde öfverflöd på arbetskraft, dock mindre inom gjntarefacket. En nygrundad sepa
ratorfabrik har börjat sin verksamhet och sysselsätter nu omkring 20 arbetare. 

Byggnadsverksamheten är fortfarande obetydlig, dock något lifligare än förut. 
Inom målarefacket har tillgången på arbete varit god, och arbetskrafterna ha icke 
varit fullt tillräckliga. 

Rörläggningsarbeten. Mycket god tillgång på arbete, beroende på stark efter
frågan från landsorten. A r b e t s t i d e n har i allmänhet uppgått till I I timmar 
pr dag. 

Trävaruindustrien. Sågverksindustrien. Arbetstillgången normal och tämligen 
jämn, hvadan öfvertidsarbete ej förekommit i större omfattning, Konjunkturerna inom 
industrien anses emellertid fortfarande tryckta. 

Snickerifabriksverksamheten. Tillgången på arbete, som på grund af oron inom 
marknaden länge varit mycket ojämn, har emellertid under detta kvartal visat sig 
ganska god. På handtlangare och mindre kompetenta arbetare råder öfverflöd; men af 
verkligt yrkesskickliga finnas ej för många. 

Läderindnstr ien . Arbetstillgången fortfarande god och förhållandena i allmän
het oförändrade. På den största arbetsplatsen sysselsättas nu 80 arbetare mot rt7 före
gående år. 

Text i l indus tr i en . Bomullsbranschen. Arbetstillgången god, dock mindre än 
under föregående kvartal, enär under tiden juli—september i allmänhet råder mindre 
efterfrågan än under första halfåret. Den genomgående förbättring inom bomulls
industrien, som omnämnts i föregående rapporter, fortfar. Brist på arbetskraft för-
inärkes, särskildt på kvinnlig sådan. 

Mepslageriyrket. Tillgången på arbete medelmåttig, ungefär som föregående år; 
normal arbetskraft. 



464 ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 

Aftal för 
bageriarbetare 

i Gäfle. 

Närings- och njntningsmedelsindustrien. Bageriyrket. Arbetstillgången 
mindre än föregående kvartalet; öfverflöd på arbetskraft. Enligt det nya löneaftal, 
som ingåtts, att gälla från 1 juli 1905 t i l l l juli 1908, har a rbe t s t iden förkortats från 
66 till 60 timmar i några bagerier — i de öfriga Tar den redan förut inskränkt till 60 
timmar — hvarjämte arbetarne erhållit en förhöjning af i medeltal 1 kr. pr vecka samt 
ytterligare 1 kr. förhöjning för nattarbete. 

Minimilönerna äro enligt det nya af talet följande: 

finbagerier: 
ugnsarbete 25 kr. pr v. 
trågarbete 24 » > > 
wienerbagare . . . . 23 • » . 
tredjer 21 » « > 
bordsarbete . . . . 19 » > » 
hjälparbete vid ugnen 18 » > 

limpbagerier: 
ugnsarbete . 25 kr. pr v. 
trågarbete . 24 > > » 
hjälptrågare 19 > » > 

spisbrödsbagerier: 
ugnsarbete. . .25 kr. prv. 
trågarbete . . . 21 > 
sättare . . . . 18 » > • 
fjärde bakningen 23 • > > 

För konditoriarbetare, anställd i bageri, är veckolönen 26 kr. 
För helt nattarbete betalas 2 kr. och för hälft nattarbete 1 kr. förhöjning i 

veckolönen. 
Öfvertidsarbete betalas med 40 ä 50 öre pr timme. 
Tobaksindustrien. Arbetstillgången tillfredsställande, i det att en något lifligare 

efterfrågan inträdt. Konjunkturerna förefalla något fördelaktigare än motsvarande tid 
1904. Mer än. tillräcklig arbetskraft är till finnandes. 

Den komisk-tekniska industrien. God arbetstillgång och normal arbetskraft; 
industriens läge något bättre än under föregående år. 

Den grafiska industrien. Boktryckerier. Arbetstillgången medelgod, något 
mindre än föregående kvartal. Arbetskraften normal. Det nyligen skedda införandet 
af sättmaskiner vid tidningstryckerierna har ej, såsom man kunnat befara, medfört 
nämnvärdt öfverflöd på arbetskraft. Firman Nordiska konsttryckeriet har ombildats 
till Gäfle litografiska aktiebolag, för utförande af såväl litografiskt som ljus- och bok
tryck, och i detta företag har ett mindre acctdenstryckeri uppgått. 

Det fackliga organisationsväsendet. Mekaniska hjälparbetarnes fackför
ening har nybildats. 

Sadelmakare- och tapetserarefackföreningen har från den 1 juli 1905 anslutit 
sig till Gäfle arbetarekommun. L. H—r. 

Söderhamn. 

Då verkstadslockouten pågått hela kvartalet, har metall- och maskinindustrien 
till stor del legat nere. Härvarande mek. verkstad har under tiden undergått ett om
fattande rengörings- och målningsarbete, hvilket verkställts med folk, tillhörande verk
staden. Därjämte hafva elektriska ledningar omlagts af andra arbetare. Modellsnic-
karne och ett par utearbetare hafva haft sysselsättning hela kvartalet, men då allmän 
uppsägning kungjordes till den 1 sept. för alla som icke arbetat på verkstaden under 
sommaren och som icke till denna tid förklarat sig villiga att återupptaga arbetet, an
mälde sig ingen af de öfriga arbetarne. 

Inom trävaruindustrien var arbetstillgången i aftagande vid kvartalets början: 
dock inträdde förbättring i detta förhållande mot kvartalets slut, ehuru öfverflöd på 
arbetskraft synes råda. >Xattsågning> förekommer ej. 
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I H u d i k s v a l l hafva tunnbinderiarbetarne efter en långvarig strejk fått fast
ställd en ny prislista med höjda ackordspris. 

Inom s tu fve r i f acke t har tillgången å arbete varit tämligen god, ehuru någon 
försämring torde ha inträdt i jämförelse med förra kvartalet. C. J. V. 

Sundsvall. 
Metal l industr ien . Den i andra delar af landet pågående arbetskonflikten inom 

denna bransch har ej berört distriktet, utan har arbetet pågått oafbrutet. Arbetstill-
gången har varit jämn och motsvarat den befintliga arbetskraften. Arbetsprisen lika 
med fjolårets. 

Den förut omnämnda löneregleringen för bleck- och plåtslagare innebär bl. a. en 
förhöjning af t i m p e n n i n g e n från 45 till 50 öre nnder sommarmånaderna och från 35 
till 42 öre för utearbete och till 38 öre för innearbete under vintern, med 10 öres för
höjning för strykning och snöskottning. L ä r l i n g , som varit i yrket i 4 år och upp
nått 19 års ålder, betalas med 30 öre per timme under sommaren och 25 öre per timme 
under vintern. 

Byggnadsverksamheten har under detta kvartal varit lifligare än under de 
närmast föregående åren. Så har aktiebolaget »Arbetarebostäder» uppfört 3 stycken 
trähus å Västermalm, innehållande 24 bostadsrum, hvilka upplåtits för sitt ändamål 
den 1 okt. Lägenheterna utgöras i regel af i rum och kök. »Föreningen Egna hem» 
har börjat uppföra ett boningshus om 2 rum och kök i nedre samt 1 rum och kök i 
öfre våningen. Dessutom har ett afsevärdt antal nya hus uppförts af enskilda i olika 
delar af staden, hufvudsakligen trähus. 

I H e r n ö s a n d hafva en del arbetare vid grundläggnings- och bergsprängnings
arbete erhållit lönereglering (timlönen har höjts för stampslagare från 35 till 37 öre 
och för nybörjare fastställts till 35 öre). 

Trävaruindustr ien . Arbetstillgången god, ungefärligen motsvarande tillgången 
å arbetskraft. Arbetslöner och arbetstider i stort sedt desamma som förra årets. E t t 
större träsliperi för tillverkning af torr trämassa är f. n. under uppförande i Sunds
vall och väntas komma i gång på nyåret. 

Sågverksindustriarbetareförbundets afdelning vid K r a m f o r s räknar cirka 200 
medlemmar. 

Närings- och n jutningsmedels industr ien . Inom bageriyrket är ny prislista 
genomförd, hvilken gäller från och med den 1 ang. detta år t i l l den 1 aug. 1908, »med 
en skriftlig uppsägningstid af två månader att gälla ömsesidigt. Skulle uppsägningen 
icke ske på föreskrifven tid, varder aftalet bindande ytterligare ett år i sänder». Ar
b e t s t i d e n är bestämd till 10 timmar dagligen och får ej börja före kl. 5 f. m. eller 
fortsättas längre än ti l l kl. 10 e. m., med andantag för sön- och helgdagskvällar, då 
arbetet får börjas kl. 12 midnatt. V e c k o l ö n e r n a ha höjts med 1—3 kr. och utgöra 
nu (såsom minimum): 

Aftal för 
bageriarbetare 
i Sundsvall. 

för manliga arbetare: 
ugnsarbetaTe 25 kr. 
fintrågsarbetare 25 > 
groftrågsarbetare 23 -
konditor och wienerbagare . . 24 » 
bordsarbetaiv 20 » 
sättare i finbageri 19 » 

» » grofbageri Ifi > 

för kvinnliga arbetare: 
l:a arbetet . . . . 16 kr. 
2:a arbetet . . . . 14 » 
öfriga arbetare . . 13 » 
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Det nya löneaftalet. som jämväl innehåller detaljerade ordningsregler för arbetet 
och arbetslokalerna, innebär, särskildt genom nattarbetets borttagande, en afsevärd för
bättring i arbetarnes ställning. 

1 understöd åt arbetslöse bageriarbetare har under kvartalet utdelats: 

nåder jul i månad åt 5 arbetare 76 kr. 
> a u g . i > 5 > 59 > 

> sept. > » 2 a 30 > 

En mindre cigarrfabrik, den enda i staden, har åter nedlagts efter en kort verk
samhet. 

Beklädnads industr ien . Stadens skomakeriarbetare bildade fackförening i bör
jan af juli. Medlemsantalet är 17. 

Transport- och grofarbetarefacken . Inom stiifverifackct, som har till spe
cialitet lastning af trävaror i det rä t t vidsträckta trävarudistriktet , har under kvar
talet rådt en rätt liflig verksamhet. 600 ä 800 arbetare ha under sommaren sysselsätt
ning i detta arbete. Inom detta yrke är i år bildad en ny fackförening och ny pris
lista uppsatt. Enligt denna är t i m p e n n i n g e n : 

för mindre dugliga stufveriarbetare 40 öre 
> dugliga » 42 ä 45 > 
> hjälpstufvare 50 > 

Till nästa år förberedes ny prislista med något höjda arbetspris. 
I H e r n ö s a n d har aftal träffats inom shtfveribranschen. 
Hamnarbetet har under kvartalet varit klent, beroende på minskning i im

porten. Arbetarne ha därför till stor del måst söka arbete på annat håll. 
1'uder sommarens lopp har en fackförening bildats bland flottningsarbetarne 

vid Kvitsle (Ljungans utlopp). Föreningen, som antagit namnet »Kvitsle flottnings-
arhetareförenings, är den första i s i t t slag i Sverige. Den omfattar c:a 150 flottnings-
arbetare och har ej anslutit sig till någon annan facklig eller politisk organisation. 
Det antages, att dylika föreningar komma att bildas vid öfriga flottningsledcr. 

Sundsvalls kooperativa bageriförening tillsatte vid sitt årsmöte den 21 sistl. april 
en kommitté med uppgift att söka åvägabringa samarbete mellan de kooperativa för
eningarna inom distriktet. Denna kommitté inbjöd till ett gemensamt förberedande 
sammanträde i juli. Enär ej tillräckligt många ombud infunnit sig, fick saken för 
tillfället bero. 

Den af stadsfullmäktige beslutade arbets förmedl ingsbyrån skulle börja sin verk
samhet den 1 okt. A. B. 

Luleå. 

God a r b e t s t i l l g å n g har under kvartalet varit rådande icke blott i de verk
samhetsgrenar, som hufvudsakligen sysselsätta grofarbetare, utan äfven i de fabri ks-
och handtverksmässigt bedrifna yrkena. 

1'nder kvartalet har ej förekommit några arbctskonflikter eller mera anmärknings
värda händelser. 

Den goda arbetstillgången beror dels på, a t t en del större kommunala arbeten 
med vatten och kloakledning påbörjats och dels på den under detta kvartal i Tegel 
lifliga verksamheten med trä- och malmutskeppningen. 
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Någon brist pä arbetskraft har dock ej försports förutom i handtverksyrken, sär-
skildt tapetserare- och smidesyrkena, där det klagas öfver brist på goda yrkesarbetare. 
I stort sedt kan tillgången på arbete betecknas såsom en förbättring af ställningen, 
jämförd med motsvarande tid föregående år. 

Från malmutskeppningen knnna följande siffror anföras: 
Under år 1904 utgjorde nedkomsten af malm till Luleå från årets början 

till och med den 30 september 8H9,697'0 ton 
Utskeppningen under samma tid var 912,2855 > 

Motsvarande siffror för innevarande år äro: 
nedkomst till och med den 30 sept 825,7659 ton 
utskeppning > » > » » > 879,73GÉ5 > 

Inom mekaniska verkstads- och smidesindustrien har arbetstillgången varit myc
ket god, likaså inom cement- och as fa l t läggareyrket . 

Den pågående verkstadskonflikten har orsakat, att er! del industriella nyanlägg
ningar, såsom Karlsviks järnverk m. fl., genom uteblifna leveranser ej blifva färdiga 
till beräknad tid. 

Inom sågverksindustr ien har arbetstillgången varit god. På grnnd af den stora 
strejk, som pågick vid flera af de Norrbottniska sågverken under förra kvartalet, före
kom efter strejkens slut iifvertidsarbete för att fylla väntande fartyg, men har sådant 
senare ej annat än undantagsvis förekommit. 

För anläggning af en irämassefabrik i närheten af Luleå hafva undersökningar 
och utredningar pågått på föranstaltande af Nordiska trävaruaktiebolaget. Bolaget har 
hos domänstyrelseu anhållit om utredning, huru stor mängd lämplig granved årligen 
kan påräknas från vissa angifna statens skogar i Norrbotten. Därest minst 35,000 
kbm. pappersmasseved årligen under minst 10 år kan garanteras från statsskogarna, 
till visst fixeradt pris, torde anläggningen komma till stånd. 

För grofarbetare , tillfälligt sysselsatta med kollossning, har dagpenningen ut
gjort 5 kr. 

I s t a d e n s a r b e t e n med vatten- och kloakledning hafva cirka 250 man haft sys
selsättning. Ackordsarbete har här hufvudsakligen förekommit. 

Bryggeriarbetarne på ett af bryggerierna i staden hafva fått månadslönen höjd 
till 82 kr. och arbetstiden afkortad med en timme. Tid ett annat bryggeri var för
höjningen i månadslönen redan tidigare vidtagen. 

Aftal för stufveriarbetare är träffadt i H o l m s u n d (Umeå.) 
Från det sociala området i öfrigt är ej något anmärkningsvärdt att anteckna. 

Fr. B. 

Gellivare. 

Grufbrytningen. I härvarande grufvor har tillgången å arbete varit oförändrad 
sedan föregående kvartal med öfverflöd å arbetskraft vid aktiebolaget Gellivare malm
fält. Öfvertidsarbete har endast i enstaka fall förekommit för brådskande reparatio
ner och dylikt. — Förhållandena ungefär enahanda som motsvarande tid i fjol. 

Byggnadsverksamheten har under kvartalet varit liflig, enär ett stort antal, å 
ofri grund uppförda, hus rifvits och i dessas ställe rätt många byggnader uppförts å 
härvarande stidsplan. Till stor del har arbetet härvid skett af ägarne själfva. 

Den år 1902 grundade skrädderiarbetarnes fackförening, hvilken en tid upp
hört, har sedan den 1 sistlidne augusti ånyo t rädt i verksamhet. C. T. 
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Kiruna. 

Arbetstillgångeu har under kvartalet varit god. Vid Luossavaara-Kiirunavaara 
aktiebolag och Tuolluvara grnfaktiebolag sysselsattes följande'antal arbetare, nämligen: 

vid grufdriften. 
under juli 930 

> augusti 930 
> september . . . . 930 

i öfrigt. 
340 
340 
305 

summa. 
1,270 
1,270 
1,235 

Under juli månad ökades vid nämnda bolag arbetsstyrkan med 70 man dels för 
mera omfattande grufbrytning dels ock för den elektriska spårvägsanläggning, som 
förstnämnda bolag har under utförande från foten af Kiirunavaara tvärs genom den 
bebyggda delen af samhället och som hufvudsakligen är afsedd att underlätta arbe-
tarnes färder från och till arbetsplatserna. Under september uppsades i brist på ar
bete 35 man, som haft sysselsättning af mera tillfällig art, och ett tjugutal arbets
sökande anmälde sig under samma månad. 

Ett fåtal husbyggnader ha varit under uppförande å det för stadsplan reglerade 
området, däribland ett skolhus om 4 lärosalar jämte nödiga uthus. 

Xågra anmärkningsvärda rubbningar af förhållandena på arbetsmarknaden hafva 
icke förekommit under detta kvartal. S. M. H. 
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Arbets- och löneförhållanden år 1904 vid tändsticks
fabriken Vulcan i Tidaholm. 

På enskildt initiativ har under den sistförflutna sommaren verk
ställts en undersökning rörande arbetarnes ställning vid tändsticks
fabriken Vulcan i Tidaholm. Genom arbetsgifvarens medverkan 
utarbetades därvid jämväl uppgifter, enligt från afdelningen för 
arbetsstatistik erhållna formulär (litt. K), rörande arbetarnes ålder, 
civilstånd, yrkesspecialitet, anställningstid hos arbetsgifvaren, verk
liga arbetstid (timmar) samt verkliga inkomst under året. Med 
ledning af dessa uppgifter, hvilka benäget ställts till afdelningens 
förfogande, har utarbetats den redogörelse för arbets- och löneför
hållandena vid fabriken under år 1904, 1 som här nedan meddelas. 
De i textframställningen ingående siffrorna äro närmare specificerade 
i bihangstabellerna 1—5 å sid. 480—484. 

Beträffande arten och omfånget af fabrikens verksamhet under 
1904 må till en början anföras några uppgifter ur den rapport för 
ifrågavarande år, som, jämlikt gällande föreskrifter, af arbetsgifva
ren afgifvits t i l l Kommerskollegii afdelning för näringsstatistik. J 
fabrikens sågafdelning användes 2 ramsågar, 4 hyfvelmaskiner, 2 
kantverk samt 1 cirkelsåg, medelst hvilka tillverkades bräder, plan
kor och bjälkar för fabrikens eget behof till sammanlagdt värde af 
211,584 kr. Inom öfriga verkstadsafdelningar kommo under året till 
användning 638 specialmaskiner samt 12 litografiska inrättningar; 
tillverkningen här utgjorde 1,954,000 kg. säkerhetständstickor och 
18,760 kg cigarrtändare ti l l sammanlagdt värde af 1,051,649 kr., 
2,555,590 kg fosfortändstickor till värde af 1,112,160 kr. samt 964,040 
kg svafv el tändstickor till värde af 426,040 kr. Under fabriksdriften 
inträffade tillhopa 10 olyckshändelser, som för 10 personer medfört 
sådan skada, a t t däraf uppstått oförmåga till arbete under minst 
14 dagar; bland dessa 10 skadade voro 7 män öfver 18 år samt 2 
kvinnor öfver och 1 under 18 år. 

1) För en närmare kännedom om arbetets anordnande vid fabriken samt om arbe
tarnes ekonomiska, sociala och sanitära förhållanden hänvisas till en artikelserie, som 
]iåbörjats i Social tidskrift, l'J05, häfte 12. 
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Å de från afdelningen för arbetsstatistik tillhandahållna och 
af arbetsgifvaren ifyllda formulären li t t . K hafva meddelats no-
minativa uppgifter rörande tillhopa 1,326 arbetare, hvaraf G51 
manliga och 675 kvinnliga. Bland dessa manliga arbetare voro 408 
eller 63 % gifta eller änklingar, af kvinnorna voro 94 eller 14 % 
gifta eller änkor; de minderåriga utgjorde tillhopa 160, hvaraf 68 
manliga och 92 kvinnliga, representerande resp. 10 och 14 % &i 
männens och kvinnornas hela antal. 

Arbetarne, fördelade efter ålder. 

I ofvanstående tablå hafva munnen fördelats i tvenne grupper 
med väsentligt skiljaktig sysselsättning, nämligen dels de vid den 
egentliga tändsticksfabrikationen sysselsatta och dels de arbetare, 
som tillhöra andra grenar af fabrikens verksamhet. Det visar sig 
ock af de meddelade siffrorna, a t t en bestämd skillnad förefinnes 
mellan dessa särskilda grupper af yrkesspecialiteter, i det a t t bland 
de egentliga tändsticksarbetarne ej mindre än 20'4 %, men bland de 
öfriga endast 4-7 % tillhöra åldersklasserna under 20 år. Vid den 
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egentliga tändsticksfabrikationen äger anställning således i regel 
rum vid tidig ålder, under det a t t de öfriga slagen af arbete vid 
fabriken kräfva mer vuxen ålder och fullt utbildade kroppskrafter. 
Till denna sistnämnda hufvudgrupp höra emellertid äfven vissa slag 
af lättare anställning, som tilldelats ännu arbetsdugliga åldringar, 
hvarför också här hela 31 % af arbetarne tillhöra åldrarne 50 år och 
däröfver, under det at t för de egentliga tändsticksarbetarne mot
svarande procenttal är 11-7. 

Med afseende å kvinnorna, hvilka samtliga tillhöra den egent
liga tändsticksfabrikationen, erbjuder åldersfördelningen inom de 
särskilda specialiteterna mindre intresse än inom de olika civilstånds
grupperna. De väsentliga skiljaktigheterna härutinnan åskådlig
göras af följande siffror. 

Anmärkningsvärdt är, a t t de högre åldersklasserna uppvisa ett 
ganska högt procenttal gifta eller änkor, företrädesvis dessa sist
nämnda, som i vissa fall synas återgå ti l l fabriken vid mannens 
frånfälle. Härigenom kommer t. ex. åldersgruppen J50 år och där
öfver» a t t omfatta ej mindre än 11-7 % af samtliga gifta och änkor. 

Arbetarne, fördelade efter anställningstid hos arbetsgifvaren. 
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Med afseende på anställningstiden hos arbetsgifvaren äro för
hållandena tämligen likartade för manliga och kvinnliga arbetare. 
E t t mycket ringa antal synes hafva fått anställning under det här 
behandlade året, hvaremot under det nästföregående en betydande 
nyrekrytering af arbetsstyrkan tydligen ägt rum. I öfrigt framgår, 
att densamma sedan många år ti l lbaka varit mycket stabil, hvilket 
gifvetvis beror på dels yrkets speciella beskaffenhet och dels arbets
ställets jämförelsevis isolerade belägenhet. 

Den dagliga arbetstiden vid fabriken hade under år 1904 be
tydl ig t varierat a l l t efter affärsläget och konjunkturerna inom 
branschen samt med hänsyn ti l l förhållandena vid de öfriga tänd
sticksfabriker, som tillhöra samma syndikat. Enl igt arbetsgifvarens 
uppgifter var den dagliga arbetstiden 10 timmar från årets början 
till midten af april samt sedermera endast 8 timmar — under de
cember månad dock 9\'s t immar inom vissa verkstadsafdelningar. 
Flertalet arbetare, som oafbrutet vari t i arbete, skulle sålunda under 
året hafva nå t t en sammanlagd arbetstid af c:a 2,600 timmar. Arbe
tets ar t och anordning medger emellertid en tämligen stor frihet här-
utinnan för den enskilde, hvilket ock framgår af efterföljande siffror. 

Verklig arbetstid under året.1) 

1) Beträffande 7 i de föregående tabellerna inräknade arbetare, hvaraf 2 män och 5 kvinnor, hafva 
uppgifterna om verklig arbetstid varit defekta, hvarför de ej här nedan medtagits. 
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Med afseende å den verkliga arbetstiden under året framträder 
här en afgjord skillnad mellan män och kvinnor. Om man näm
ligen sätter lägsta gränsen för et t någorlunda regelbundet arbete 
t i l l 2,400 timmar, så visar sig, at t endast 55'2 % af kvinnorna, men 
72'2 % af männen nått upp till och öfver denna gräns. Beträffande 
dessa »årsarbetares följa här närmare uppgifter rörande deras frekvens 
inom olika åldersgrupper och specialiteter. 

Af de manliga arbetarne under 25 års ålder har föga mer än 
hälften a t t uppvisa en verklig arbetstid af minst 2,400 t. För de högre 
åldersklasserna voro förhållandena bättre och utan mer framträdande 
olikheter, talen variera nämligen endast mellan 75 % samt 85.6 %; detta 
sistnämnda höga procenttal kommer på den sista åldersgruppen. Med 
afseende å de olika yrkesspecialiteterna framträda ej heller några 
större skiljaktigheter; för hufvudgruppen »egentliga tändsticksarbe-
tare» var procenttalet för årsarbetare 70-3, för öfriga arbetare 76-3; 
skillnaden torde ti l l någon del bero på den olika arten af arbete, 
men är nog i hufvudsak att tillskrifva det ofvan påpekade förhål
landet, at t yngre arbetare — hvilka äro relativt talrika bland de 
egentliga tändst icksarbetarne— i allmänhet haft at t uppvisa min
dre vei'klig arbetstid under årets lopp. 
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Beträffande kvinnorna framträder äfven samma förhållande, som 
förut konstaterats i fråga om männen, nämligen a t t de högsta här 
specificerade åldersklasserna uppvisa det största relativa antalet års
arbetare. I öfrigt märkes ingen afsevärd skillnad mellan de olika 
äldrarne. Däremot synes civilståndet hafva afsevärdt inverkat så t i l l 
vida, a t t de ogifta kvinnorna kunnat i betydligt högre grad prestera 
regelbunden tjänstgöring än de gifta kvinnorna och änkorna. Af 
de ofvanstående siffrorna framgår äfven, a t t härutinnan ganska be
tydande olikheter förekomma beträffande skilda specialiteter. 

Inom tändsticksfabrikationen liksom inom flertalet öfriga yrken 
finna män och kvinnor användning inom helt olika specialiteter, 
hvaraf ock härflyta bestämda olikheter med afseende å aflönings-
rillkoren, i det a t t det kvinnliga arbetet ger betydligt mindre 
inkomst. Beträffande dessa förhållanden lämnas detaljerade upp
gifter i bihangstabellerna 2—5 (s. 481—484), med ledning af hvilka 
här nedan vissa hufvudsakliga resultat skola i korthet framläggas. 
För ett r ä t t bedömande af dessa resultat må därvid framhållas, a t t 
den v a n l i g a a f l ö n i n g s f o r m e n ä r b e t a l n i n g e f t e r a c k o r d . 

Med ledning af de erhållna uppgifterna om hvarje arbetares 
verkliga inkomst under året samt verkliga arbetstid (i timmar) 
hafva beräknats följande tal, som utvisa 

manliga arbetares genomsnittliga inkomst per timme: 
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Med afseende på dessa genomsnittliga inkomstbelopp torde böra 
påpekas, hurusom den högsta inkomsten per timme, nämligen 30 
öre, anträffas för män i åldern 40—45 år samt a t t ännu i åldern 
50 år och däröfver den genomsnittliga timlönen uppnår medeltalet 
25 öre. För de olika specialiteterna blifva siffrorna betydligt vari
erande. Hvad särskildt de båda hufvudgrupperna beträffar, så är 
medeltalet för egentliga tändsticksarbetare 24, men för de öfriga 
26; inom denna sistnämnda grupp faller äfven den högsta timlönen 
29, nämligen för maskinister, eldare o. d. samt för träarbetare. Lägst 
står inom hvardera gruppen diverse-personalen med endast 22 öre, 
beroende icke minst på a t t hit synas höra relativt många arbetare 
af de äldsta och yngsta årsklasserna. 

Manliga arbetare, fördelade efter inkomst pr timme. 

Variationen i timlönerna framträder skarpt i den nästföregående 
tablån och än starkare i bihangstabell 2, där man finner, at t in
komsten per timme för särskilda arbetare utgjort högst 52 och lägst 
9 öre. Det öfvervägande flertalet eller 72-l % af samtliga män — 
nämligen 69-1 % egentliga tändsticksarbetare och 782 y. öfriga ar
betare — tillhöra emellertid inkomstklasserna 20—35 öre pr timme. 

I det föregående har framhållits, a t t med hänsyn till den för
kortade arbetstid, som vid fabriken förekommit under större delen 
af året, gränsen nedåt för årsarbetares arbetstid lämpligen kan 
sättas så lågt som till 2,400 timmar, hvilket ungefär motsvarar K 
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timmars daglig arbetstid. Oni emellertid alla arbetare från och 
med denna gräns och uppåt räknas såsom årsarbetare, så bör dock 
såsom särskild grupp ut tagas de arbetare, som haft en arbetstid af 
minst 2,700 timmar, motsvarande 9 timmar om dagen. De genom
snittliga siffror för årsinkomst, som erhållas, måste äfven beträf
fande denna grupp blifva något lägre än förhållandet skulle hafva 
varit, om konjunkturerna på affärsmarknaden medgifvit fabriks
driftens bedrifvande med full arbetstid under hela året. 

Manliga arbetares genomsnittliga årsinkomst 

Manliga arbetare, fördelade efter årsinkomst. 

Ofvanstående absoluta och relativa tal utvisa en jämförelsevis 
ringa årsinkomst för flertalet arbetare inom olika åldrar och speci
aliteter, ej blott för de egentliga tändsticksarbetarne utan äfven för 
de öfriga. Inom den förra gruppen var det blott 22-7 % inom den 
senare 34-s % af arbetarne, som nådde till och öfver 800 kr. inkomst. 

Långt sämre ställde sig dock aflöningsvillkoren för de k v i n n 
l i g a a r b e t a r n e , beträffande hvilka detaljerade uppgifter återfinnas 
i bihangstabellerna 4—5 å sid. 483—84. 
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Kvinnliga arbetares genomsnittliga inkomst pr timme. 

Äfven om inom de olika civilståndsgrupperna antalet arbeterskor 
af vissa här angifna åldersklasser är för ringa för att medgifva 
beräknandet af fullt representativa genomsnittstal, så torde dock de 
slutliga medeltalen 15 öre för ogifta kvinnor och 16 öre för gifta 
och änkor kunna anses korrekt angifva de normala timlönerna. 
Dessa uppnås redan i åldern 20—25 år, stiga i följande åldersklasser 
t i l l lö å 18 öre, för a t t åter sjunka ti l l omkring 15 öre för femtioårin-
gar och äldre kvinnor. Bland de särskilda yrkesspecialiteterna hafva 
askpassarne de lägsta genomsnittliga timlönerna; högst står gruppen 
»öfriga>, i hvilken bl. a. ingå kontrollanter och andra bättre aflönade, 
men fåtaliga specialiteter. Af efterföljande tablåer belyses närmare, at t 
de ofvan angifna medeltalen verkligen motsvara de vanliga aflönings-
förhållandena för det alldeles öfvervägande flertalet arbeterskor och 
föga påverkas af förekommande extrema fall i ena eller andra rikt
ningen. 

Inkomst pr timme för kvinnliga arbetare, fördelade efter 

a) civilstånd. 

32 
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b) spcialiteter. 

Med afseende å dessa tal torde böra påpekas, att när bland de 
ogifta arbeterskorna förekomma rätt många med aflöning under 15 
öre, dessa i regel tillhöra de yngre årsklasserna. Af de särskilda 
specialiteterna uppvisa askpassarne ej mindre än 60 % med timlön 
under 15 öre. Gruppen »öfriga» är den enda, som i större utsträck
ning, 20-9 %, består af arbeterskor med så hög timlön som 20—25 öre. 

Kvinnliga arbetares genomsnittliga årsinkomst 

Enligt hvad ofvan visats, hafva många af arbeterskorna haft 
för kort verklig arbetstid under året för att kunna räknas bland 
årsarbetarne. I fördelningen här ofvan af årsinkomstens genom
snittsbelopp kommer till följd häraf ett så ringa antal på vissa 
åldersklasser, att talen för dessa blifva föga representativa. Där
emot synas medeltalen för såväl civilståndsgrupper som specialiteter 
tillfredsställande och upplysande med afseende å de normala inkomst
förhållandena för arbeterskor, om ock alltid bör ihågkommas, at t 
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äfven deras arbetstid af ofvan antydda skäl blifvit jämförelsevis kort 
under det ifrågavarande året. Arbeterskornas fördelning på olika 
inkomstklasser inhämtas närmare af bihangstab. 5 samt nedan
stående tabellariska öfversikt. 

Årsinkomst för kvinnliga arbetare, fördelade efter 

a) civilstånd: 

b) specialiteter: 

Till en årsinkomst för år 1904 af 500 kr. och däröfver nådde 
sålunda endast 47 af 370 årsar beter skor, d. v. s. 12"! %. Flertalet 
af dessa tillhörde specialiteterna askfyllare och jöfriga». Mindre än 
300 kr. årsinkomst hade 31 eller 8'4 % hufvudsakligen bland ask-
passarne samt askfyllarne. Hufvudmassan af de kvinnliga arbe-
terskorna fördelade sig tämligen lika på inkomstklasserna 300—400 
samt 400—500 kr. 
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Tab. 1. Tändsticksfabriksarbetare, fördelade efter ålder och anställnings
tid hos arbetsgifvaren. 
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Tab. 2. Inkomst pr timme för manliga tändsticksfabriksarbetare, för
delade efter specialiteter och ålder. 



482 FÖRHÅLLANDENA INOM TÄNDSTICKSINDUSTRIEN. 

Tab. 3. Årsinkomst för manliga tändsticksfabriksarbetare, fördelade 
efter specialiteter och ålder. 
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Tab. 4. Inkomst pr timme för kvinnliga tändsticksfabriks-
arbetare, fördelade efter civilstånd, ålder och specialiteter. 
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Tab. 5. Årsinkomst för kvinnliga tändsticksfabriksarbetare, för
delade efter civilstånd, ålder och specialiteter. 
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Uppgifter angående vissa arbetsförhållanden vid 
några sågverk i Norrland under år 1903. 

De föreliggande uppgifterna afse fyra sågverk inom Sundsvalls 
skeppningsdistrikt i Västernorrlands län. Materialet till desamma 
utgöres af utdrag ur arbetsgifvarnes aflöningsböcker, hvilka genom 
bemedling af Kommerskollegii ombud i orten välvilligt öfverlämnats 
till afdelningen för arbetsstatistik. 

Uppgifterna gälla sammanlagdt 917 arbetare, hvilkas fördel
ning efter ålder och civilstånd ter sig på följande sätt: 

Beträffande arbetarnes fördelning efter specialiteter är att 
märka, att under rubriken >sågarbetare» inbegripas ej blott de 
egentliga sågarbetarne utan äfven timmeruppfordringsarbetare, äfven-
som att gruppen »brädgårdsarbetare» jämväl omfattar vagnare och 
lastare. En mera detaljerad uppdelning i specialiteter, än den som 
här företagits, tillåta ej de förevarande uppgifterna. 

Tab. 1 gifver vid handen, att af de ifrågavarande 917 arbetarne 
den större delen eller 694 (75-7 %) arbetat vid resp. verk 45 veckor 
eller däröfver; dessa arbetare torde kunna betraktas såsom verkens 
i egentlig mening fasta arbetarehår. 
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Hvad angår de i tab. 2 sammanställda uppgifterna rörande ar-
betarnes verkliga årsinkomst samt deras års- och veckoinkomst i 
genomsnitt, bör uppmärksammas, a t t uppgifterna rörande den verk
liga årsinkomsten samt veckoinkomsten i genomsnitt afse samtliga 
arbetare, sålunda äfven dem, hvilkas arbetstid understigit 45 veckor 
per år, under det a t t den i kol. 4—7 angifna årsinkomsten i 
genomsnitt är grundad på löneuppgifterna endast för de fasta 
arbetame, d. v. s. för dem, som arbetat 45 veckor om året och. däröfver. 

Af de ifrågavarande uppgifterna i tab. 2 framgår, a t t af de 
•917 arbetame 164 (17-9 %) haft en årsinkomst af under 600 kronor. 
Af dessa 164 arbetare hafva dock 107 arbetat kortare tid än 45 veckor. 
233 arbetare (25-4 %) hafva haft en årsinkomst af 600—800 kronor, den 
relativt största delen, eller 278 (30-3 %), en årsinkomst af 800—1,000 
kronor, och ett ej obetydligt antal, 208 st. (22-7 %), har uppnått be
lopp af 1,000—1,200 kronor. Den sista gruppen, arbetare med en 
årsinkomst af öfver 1,200 kronor, består t i l l en stor del af förmän. 

Vecko- och årshikotnsten i genomsnitt ter sig som följer: 

Ofvanstående uppgifter rörande veckoinkomsten gälla, såsom 
redan påpekats, samtliga 917 arbetare, uppgifterna rörande års
inkomsten afse de fasta arbetame, 694 st. 

E t t förhållande, som måhända tarfvar en särskild förklaring, 
är , a t t beträffande sågverk B årsinkomsten i genomsnitt angifves 
vara högre (911 kronor) för arbetare med en arbetstid af 45—49 
veckor än för arbetare med en arbetstid af 50 veckor och däröfver 
(870 kronor). Orsaken härti l l är a t t söka däri, a t t det antal ar
betare, 43 st., som uppgifves äga sistberörda inkomst, t i l l stor del 
u tgöres ' af »diverse arbetare», första gruppen, hvilkas motsvarande 
genomsnittsinkomst, såsom synes, är ganska låg (669 kronor). 

Slutligen är a t t märka, a t t i de här omnämnda löneförmånerna 
icke inräknats de extra förmåner, som vid hvart och ett af de ifråga
varande sågverken tillkomma större delen af arbetarekåren. Dessa 
ext ra förmåner hafva angifvits vara följande. 

Vid s å g v e r k e n A och C hafva de flesta arbetare fri bostad, et t 
eller två rum. E t t hyresfritt rum har beräknats i penningar mot
svara ett belopp af 50 kronor, två dylika rum ett belopp af 100 
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kronor. Dessutom åtnjutes fri läkarevård och medicin äfvensom fri 
ved, hvilket allt har uppskattats till 100 kronor om året. UtöfVer 
den lagstadgade olycksfallsersättningen betalas 1 krona per dag 
under karenstiden. 

Vid sågverk B äro de extra förmånerna desamma, med undantag 
däraf att medicinen endast under vissa omständigheter tillhanda-
hålles genom arbetsgifvaren samt att någon extra ersättning vid 
inträffade olycksfall icke utbetalas. 

Vid sågverk D slutligen erhålla de flesta arbetare antingen fri 
bostad, som i hyresbelopp uppgifves motsvara summor växlande 
mellan 150 och 10 kronor, eller ock hyresbidrag från 7 till 25 kronor. 
I vissa fall har arbetaren dessutom brukanderätt till potatisland 
samt fri ved och läkarevård. 

Mau torde sålunda, för att få en rätt föreställning om de ifråga
varande arbetarnes löneförmåner, böra öka den i tab. 2 å sid. 489 
uppgifna verkliga årsinkomsten med i genomsnitt åtminstone 100 
kronor. 

Beträffande priset å bostadslägenheter kan för jämförelses skull 
hänvisas till de å sid. 294 i »Meddelanden» 1905 förefintliga upp
gifter. 
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Tab. 1. Specialiteter och arbetstid per år. 
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Tab. 2. Vecko- och årsinkomst. 
(Angående extra förmåner se sid. 486—487.) 
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Arbets- och löneförhållanden vid en mekanisk verk-
stad i Göteborg åren 1901—1904. 

En af de mekaniska verkstäder i Göteborg, som innefattades i 
den officiella arbetsstatistiska undersökningen för år 1901 rörande 
mindre, egentliga mekaniska verkstäder1), har äfven för de efter
följande åren 1902—1904 till Afdelningen för arbetsstatistik benäget 
öfverlämnat specificerade uppgifter rörande hvarje arbetares yrkes
specialitet, arbetstid och inkomst. I tabellen å sid. 492—4P5 hafva 
dessa uppgifter för åren 1901—1904 sammanställts för hvarje sär
skild arbetare, hvarjämte ålder, civilstånd samt anställningstid i 
yrket och hos arbetsgifvaren år 1901 angifvits för de arbetare, rö
rande hvilka erforderligt primärmaterial härom föreligger, näm
ligen 66 utaf samtliga under loppet af år 1901 vid verkstaden 
sysselsatta 110 arbetare. 

Med hänsyn till sin ålder voro 9 af dessa manliga arbetare 
under 18 år, 26 tillhörde åldersgruppen 18—25 år, 27 gruppen 25—40 
år, 4 voro 40 år eller däröfver. Endast 16 voro gifta, ingen af 
dem yngre än 25 år. 

Efterföljande tablå lämnar upplysning om dessa arbetares 
anställningstid : 

För samtliga under åren 1901—1904 vid verkstaden sysselsatta 
manliga och kvinnliga arbetare föreligga i tabellen uppgifter rö
rande den verkliga arbetstid de presterat å arbetsstället under 
resp. år. 

1) Arbetsstatistik IV. 
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Med hänsyn ti l l det ringa antalet arbetare vid verkstaden och 
inom de särskilda specialiteterna samt i anledning af den korta tid 
åtskilliga af dem under året varit i sysselsättning, har det ansetts 
öfverflödigt a t t närmare bearbeta de i tabellen angifna inkomst
siffrorna, utan torde dessa lämpligen där kunna direkt studeras. 
För e t t antal arbetare kan emellertid konstateras, huru deras in
komst varierat under de ifrågavarande åren. 

Genomsnittlig beräknad veckoinkomst för ett antal manliga arbe
tare åren 1901—1904. 

Denna tablå utvisar, a t t den genomsnittliga veckoinkomsten 
mycket kraftigt ökats för hvarje år, ej blott, såsom väntas kunde, 
för de arbetare, som år 1901 tillhörde åldersgrupperna under 25 år, 
utan äfven beträffande arbetare öfver nämnda ålder. Från år 1901 
ti l l år 1904 höjdes den genomsnittliga veckoinkomsten för samtliga 
38 arbetare från 15-9 kr. t i l l 22-3 kr., d. v. s. med 6 i kr. eller 40 %. 
Denna betydande ökning synes ej kunna bero uteslutande på den 
normala förbättring yngre arbetare år för år kunna ernå i mån af 
ökad yrkesduglighet och arbetsintensitet, utan torde delvis böra 
förklaras genom förändrade och för arbetarne förmånligare aflönings-
förhållanden. Det här föreliggande materialet är emellertid alltför 
r inga för at t medgifva några vidsträcktare slutsatser. 
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Uppgifter rörande arbetarnes vid en mekanisk verkstad i Göteborg 
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löneförhållanden m. m. under hvart och ett af åren 1901—1904. 

33 
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Uppgifter rörande arbetarnes vid en mekanisk verkstad i Göteborg 
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löneförhållanden m. m. under hvart och ett af åren 1901—1904. 
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Yrkesinspektionen i Sverige under år 1904. 
(Efter den af Kungl. Kommerskollegium utgifna publikationen »Yrkesinspektionens 

verksamhet år 1904».) 

Registrerade arbetsställen. Enl igt de af yrkesinspektörerna förda 
register öfver sådana arbetsställen, som äro eller antagas vara före
mål för inspektion, skulle antalet dylika arbetsställen under år 
1904 hafva utgjort : 

Inspekterade arbetsställen. Af 18,610 registrerade arbetsställen 
inspekterades under år 1904: 

Af ifrågavarande 2,037 under år 1904 inspekterade arbetsställen 
hafva 776 med tillhopa 11,137 arbetare blifvit under året för första 
gången inspekterade. Antalet arbetsställen, som, sedan lagen an
gående skydd mot yrkesfara den 1 jul i 1890 trädde i kraft, minst 
en gång varit föremål för inspektion af yrkesinspektör, utgjorde 
vid 1904 års u tgång 11,519. 
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Således hade vid sistnämnda tidpunkt af 18,610 registrerade 
arbetsställen, som anses vara föremål för inspektion, endast 61-4 % 
besökts af yrkesinspektör. 

Anvisningar om skyddsåtgärder. Vid 1,615 af de under året in
spekterade 2,037 arbetsställena hafva skriftliga anvisningar rörande 
skydd mot yrkesfara lämnats t i l l ett antal af 5,220, af hvilka 2,525 vid 
arbetsställen, som under året för första gången undergått inspektion. 

Ångpannor. Genom ångpanneägarnes direkta försorg hafva under 
år 1904 2,449 besiktningar och profningar af ångpannor ägt rum, hvar
jämte 2,065 ångpannor kontrollerats genom Södra Sveriges samt Mel
lersta och Norra Sveriges ångpanneföreningars försorg. Under året 
har i Malmö distrikt inträffat en å n g p a n n e e x p l o s i o n , i Göteborgs 
distrikt en explosion af en större kokpanna samt i Linköpings distrikt 
en explosion af et t större ångpannerör. Vid den förstnämnda ex
plosionen dödades 1 och skadades 2 personer, vid den andra blef icke 
någon skadad, vid den sistnämnda dödades 3 personer. 

Explosion af acetylengasverk. Någon explosion af acetylengas-
verk vid arbetsställe underkastad inspektionens kontroll har ej 
under året kommit till inspektörernas kännedom. 

Yrkesinspektörerna i Jönköpings och Göteborgs distrikt omnämna 
emellertid en explosion af ett dylikt verk inom en hotellbyggnad i 
Åmål, hvarvid, förutom förlusten af et t människolif, stor materiell 
skada lär hafva uppståt t . 

Olycksfall. Af olycksfall, som under år 1904 timat vid de till 
yrkesinspektionens verksamhet hörande industriella anläggningar, 
och om hvilkas orsak och påföljd inspektörerna erhållit kännedom, 
liafva inträffat: 

Dessa olycksfall hafva inträffat: vid motorer 12, vid transmis
sioner 69, vid hissar och lyftkranar 61, vid transport af tunga före
mål 3 8 1 , vid sågar 300, vid andra träbearbetningsmaskiner 123, vid 
olika slag af arbetsmaskiner 521, genom fall från stegar, halkning 
m. m. 478, genom nedstörtande föremål 322, genom explosion, be
röring med smält metall, hett vatten o. d. 246, utan omedelbar in
verkan af maskiner 673. 

tForts. ä sid. 502.) 
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Sammandrag af uppgifter rörande minderåriga 
(Enligt de till yrkesinspektionen 
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arbetare i industriellt yrke under år 1904. 
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 1904. 
ingångna registerböcker). 
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(Forts, från sid. 497.) 
Fosfornekros. Under år 1904 hafva af fosfornekros förekommit 

i Jönköpings distr ikt fem fall och i Göteborgs distrikt ett fall, 
samtliga af lindrigare beskaffenhet. 

Minderåriga. I enlighet med hvad som kommit t i l l yrkesin
spektörernas kännedom ha under år 1904 vid 3,504 sådana arbets
ställen, vid hvilka lagen ang. minderårigas och kvinnors användande 
ti l l arbete i industriellt yrke äger tillämpning, minderåriga arbetare 
haft anställning. Från 3,473 af dessa 3,504 arbetsställen har till 
vederbörande yrkesinspektör inkommit föreskrifven registerbok. Upp
gifter saknas således från 31 arbetsställen. 

Af efterföljande tabell, hvilken utgör ett sammandrag af upp
gifter i samtliga inkomna registerböcker, inhämtas bl. a., a t t samman
lagda antalet minderåriga arbetare, som under år 1904 någon längre 
eller kortare tid sysselsatts vid resp. arbetsställen, utgjort 55,180, 
hvaraf 39,184 manliga och 15,996 kvinnliga, och äro dessa minderåriga 
i tabellen å sid. 498—501 fördelade dels under särskilda industri
grupper, dels på de olika åldersklasser, hvilka i e t t eller annat af-
seende äro i nyssnämnda lag föremål för särskilda bestämmelser. 

Det i tabellen upptagna antalet minderåriga får emellertid ej 
anses angifva det största antal minderåriga, som under någon del af 
året samtidigt sysselsatts, enär i denna siffra inrymmas jämväl alla 
de minderåriga, som under året en eller flera gåager byt t anställ
ning. Af tabellbilagan inhämtas vidare, a t t antalet af de vid årets 
slut i arbete kvarstående minderåriga uppgått till 32,356, ett antal, 
som dock torde vara betydligt lägre än det verkliga, alldenstund 
vid denna tidpunkt af året flertalet af de s. k. säsongarbetarne äro 
ur registerböckerna afförda. Därt i l l kommer, förutom bristande upp
gifter från här ofvan omförmälda arbetsställen, hvarifrån register
bok saknas, jämväl det förhållandet, a t t sannolikt ännu en del smärre 
industri idkare sysselsätta minderåriga utan a t t därom göra anmälan. 

Hvad angår förseelserna mot minderårighetslagen hafva i 375 
fall yrkesidkare anmälts t i l l åtal och äro i nedanstående tabell dessa 
fördelade efter de paragrafer af samma lag, mot hvilka förseelserna 
ägt rum, nämligen: 

2 § rörande felande intyg 71 
3 > olaglig ålder 52 
5 > » missbruk af arbetstid .113 
6 > ' ångpanneskötsel 13 
8 • 1 mom. rörande olaglig skiftindelning 10 
8 » 2 missbruk af undantagsbestämmelser . . . . 1 

12 > 1 . ofullständig eller icke förd registerbok . . 40 
12 2 » ej insänd registerbok 31 
14 » rörande underlåten anmälan 20 
17 > > ej gjorda anslag 17 
19 1 mom. rörande bötfälld målsman 7 
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Af närslutna tabell inhämtas vidare, att under år 1904 35,4-12 
minderåriga undergått den i lag föreskrifna läkarebesiktningen. I 
likhet med hvad under föregående år ägt rum och sannolikt af 
enahanda orsaker synes en hel del minderåriga ej hafva blifvit 
besiktigade. Huruvida jämfördt med föregående år en förändring 
t i l l det bättre inträdt i förevarande förhållande kan ej med visshet 
sägas, då någon jämförande siffra mellan största antalet under året 
samtidigt sysselsatta minderåriga arbetare och besiktigade sådana 
ej kan erhållas. 

Af tabellen inhämtas jämväl a t t utaf de minderåriga arbetare, 
som undergått besiktning, hafva 77 af besiktningsläkare meddelats 
förbud at t vidare deltaga i arbete, och 396 blifvit förflyttade till 
lät tare arbete. 

Anmälan till Kungl. Maj:ts Befallningshafiande. I 8 särskilda 
fall har under året yrkesinspektör måst göra anmälan hos veder
börande Konungens befallningshafvande för a t t få föreslagna skydds
anordningar genomförda, nämligen af: 

inspektören i Härnösands distrikt ä anmälningar. 
> > Göteborgs • 3 > 
9 » Malmö » 2 » 

A. H. Ji. 

Erfarenhetsrön och önskningsmål. 

Olycksfallsfrekvensen. E t t af syftena med lagen om skydd mot 
yrkesfara af den 10 maj 1889 var att förekomma olycksfall i arbetet. 
Nu framgår emellertid af yrkesinspektörernas årliga berättelser, a t t 
antalet anmälda olycksfall varit stadt i jämt stigande äfven under 
de senaste åren. Man frågar efter orsaken ti l l detta nedslående 
resultat, och flere af yrkesinspektörerna ha mer eller mindre ut
förliga uttalanden härom. De framhålla, a t t detta till synes så 
ogynnsamma förhållande väsentligen beror därpå, a t t förr endast en 
ringa del af olycksfallen kommo till deras kännedom, men at t pä 
de senare åren yrkesidkarne allt mera ställt sig till efterrättelse 
föreskrifterna angående skyldigheten a t t anmäla olycksfall, om 
också alltjämt mycket återstår a t t önska härvidlag. För öfrigt 
ligger det i sakens natur, a t t oiycksfallsfrekvensen skall ha tendens 
a t t t i l l taga med industriens ti l lväxt och användningen af allt effek
tivare arbetsmaskiner, som äro mera komplicerade och i följd däraf 
farligare a t t handtera. Emellertid påpeka flere inspektörer, at t de 
ojämförligt flesta olycksfallen inom deras distrikt under år 1904 
icke var i t föranledda af maskinella anordningar, utan varit af sådan 
beskaffenhet, a t t de icke genom skyddsanordningar kunnat före
byggas. 
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Yrkesinspektören i Göteborgs distrikt, som i sin årsredogörelse 
ägnat denna fråga om olycksfallsfrekvensen en mera ingående be
handling, framhåller, a t t t i l lgängliga uppgifter ge vid handen, a t t 
det största antalet olycksfall af betydelse inom Göteborgs distrikt 
uppgafs för år 1898 och uppgick till 9'26 för hvar t tusental arbe
tare, at t denna siffra sedan efter hand sjunkit till 8-i2, men a t t för 
hela landet högsta antalet olycksfall af betydenhet uppgifvits år 
1900 ti l l 14-7 för hvart tusental arbetare och år 1902 sjönk ti l l 13.4. 
Och dock ökades maskinkraften i hela landet, pr arbetare räknadt, 
under åren 1898 till 1902 frän 1-2 hästkrafter t i l l 1/6 eller med 
ända ti l l 33 procent och därmed olycksfallsrisken i allmänhet för 
landets industriarbetare. 

Anmälniftfi af olycksfall. Flere yrkesinspektörer betona nöd
vändigheten af, a t t nya och bättre föreskrifter ntfärd&s rörande an
mälningen af inträffade olycksfall, och yrkesinspektören i Örebro 
distrikt upprepar sitt redan i föregående årsberättelse framställda 
förslag om fastställande af et t lämpligt register, hvari yrkesidkaren 
kunde införa olycksfallen. Han framhåller också, hurusom inom 
jordbruket olycksfallsfrekvensen är af afsevärd betydenhet och ökas 
år från år, hufvudsaMigen beroende på den till tagande användning
en af arbetsmaskiner, hvadan en olycksfallsstatistik äfven för denna 
näring väl är af behofvet påkallad. 

Ängpannelag. Behofvet af en ångpannelag synes alltjämt vara 
trängande. Flere yrkesinspektörer betona, hur illa det för när
varande är ställdt med afseende på skötseln af ängpannor. Många 
yrkesidkare bry sig ej om a t t på reglementerade tider låta besiktiga 
och afprofva sina ångpannor; ofta råder också brist på kunniga 
besiktningsmän. Särskildt svåra äro missförhållandena vid de ti l l 
stort antal förekommande flyttbara sågverken. Icke blott ångpan
norna vid dessa sågverk, utan också deras armatur och skötsel äro 
ofta nog fullkomligt underhaltiga. 

Lag om acetylengasverk. En annan af behofvet påkallad för
fattning med syfte a t t förebygga olycksfall är en lag om använd
ningen af acetylengasverk såväl med afseende på dess konstruktion 
och skötsel som med afseende på dess uppställning i byggnad. Som 
bekant hafva under de senare åren et t relativt taget icke så l i tet 
antal acetylengasexplosioner inträffat. 

Undervisning om skyddsanordningar. Mycket skulle vara vunnet 
t i l l förekommande af olycksfall, påpeka ett par af yrkesinspek
törerna, om man från början vid konstruerandet af maskiner, vid 
uppgörande af förslag ti l l industriella anläggningar o. s. v. vande 
sig tänka på, a t t krafven på säkerhet mot olycksfall måste upp
fyllas lika väl som andra fordringar. För det ändamålet borde i 
vederbörande läroanstalter undervisning lämnas angående skydds-
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anordningar och deras betydelse. Till gagn härvidlag är också an
ordnandet af en ständig utställning af dylika skyddsanordningar lik
nande den, som finns i Charlottenburg. Goda utsikter synas förefinnas 
a t t få någonting dylikt till stånd äfven i Stockholm. För a t t främja 
samma syfte ingick yrkesinspektören i Linköpings distrikt t i l l besty
reisen för 1906 års landtbruks- och industriutställning i Norrköping 
med begäran at t i programmet för utställningen skulle intagas den 
bestämmelsen, a t t vid bedömandet af maskiner äfven hänsyn måste 
tagas till huruvida desamma äro försedda med lämpliga skyddsan
ordningar till förekommande af olycksfall eller icke. Bestyrelsen 
visade sig därvid tillmötesgående och har upptagit denna bestäm
melse i programmet. 

Ordningsföreskrifter till förebyggande af olycksfall. En yrkes
inspektör framhåller som sin mening, a t t åtskilligt vore a t t vinna 
till förebyggande af olycksfall genom upprättandet af ordningsföre
skrifter, lämpade efter de lokala förhållandena vid de olika arbets
ställena. Dessa ordningsföreskrifter borde upprättas af vederbörande 
yrkesidkare, arbetsförmän och några af de i yrket mera erfarna 
arbetarne i samråd med yrkesinspektören och strängt begränsas 
ti l l föreskrifter t i l l förebyggande af olycksfall. Så t. ex. skulle det 
bestämmas, at t ingen, utan order af sin förman finge taga befatt
ning med annat arbete än det, hvartill han blifvit satt; enhvär 
skulle vara skyldig at t afvisa hvarje obehörig, som komme till 
honom i hans arbete o. s. v. 

Skyddsåtgärder eller högre olycksfallsförsäkringspremier? I sam
manhang med frågan om förebyggande af olycksfall må framhållas 
den egendomliga uppfattning, som gjort och gör sig gällande hos 
en del industriidkare, nämligen at t de kunna försumma vidtagandet 
af erforderliga skyddsåtgärder mot erläggande af en högre försäk
ringspremie än den, som för respektive yrkesgrupp beräknats som 
normal. 

Den nu för olycksfallsförsäkring tillämpade specialtarifferingen 
af hvarje arbetsställe särskildt gifver — påpekar yrkesinspektören 
i Göteborgs distrikt — lät t anledning ti l l en sådan uppfattning, a t t 
yrkesidkaren äger att välja mellan vidtagandet af skyddsåtgärder och 
erläggandet af högre försäkringspremier. Men detta är påtagligen i 
strid med 1889 års lag om skydd mot yrkesfara, som ålägger yrkes
idkare som en plikt a t t vidtaga nödiga anordningar till olycksfalls 
förebyggande. 

Yrkesinspektören i Jönköpings distrikt har funnit, a t t olycks
fallsförsäkring af .arbetare kommit bland yrkesidkarne till långt 
mindre användning än önskligt och nödigt är. Särskildt är det 
mindre yrkesidkare med relativt ringa ekonomisk bärkraft, som 
underlåta att försäkra sina arbetare mot olycksfall i arbetet; de 



506 YRKESINSPEKTIONEN I SVERIGE UNDER ÅR 1 9 0 4 . 

anse afgiften alltför betungande. Det ligger i öppen dag, hur 
liten garanti deras arbetare ha a t t vid ett eventuellt olycksfall 
verkligen komma i åtnjutande af den ersättning, hvarom 1901 års 
Jag om ersättning för skada till följd af olycksfall i arbete stadgar. 

Hygieniska förhållanden. A t t de hygieniska förhållandena vid 
våra industriella anläggningar i stort sedt äro stadda i förbättring, 
lämna yrkesinspektörerna intyg om, ehuru ännu mycket återstår 
a t t önska. Så framhålla några af inspektörerna, hurusom vid åt
skilliga ny- eller ombyggda fabriker all möjlig hänsyn tagits t i l l 
nutida kraf på goda hygieniska anordningar. Och yrkesinspektören 
i Göteborgs distrikt meddelar, att , i synnerhet i Älfsborgs län, under 
de senare åren badhus — vanligen i form af tinsk badstu — blifvit 
anordnade vid fiere fabriker och bruk i enlighet med förste pro
vinsialläkarens framställningar och förslag. 

Gasförgiftning. Yrkesinspektören i Stockholms distrikt påpekar 
den fara för gasförgiftning, som föreligger vid suggasverk. Så af-
led under ifrågavarande år en arbetare genom gasförgiftning vid 
skötseln af ett dylikt maskineri. Vissa bestämmelser borde därför, 
menar yrkesinspektören, fastställas rörande dylika gasverks upp
ställning och drift, i likhet med hvad som skett i Tyskland genom 
en förordning af den 20 juni 1904. En dylik lagstiftning vore också 
till gagn ur synpunkten af a t t förekomma olycksfall. 

Hälsofaran i snuskvarnar. Yrkesinspektören i Örebro distrikt 
anför ett y t t rande af en besiktningsläkare rörande hälsovådligheten 
af arbetet i snuskvarnar: »Det borde vara i lag förbjudet a t t an
vända minderåriga ti l l arbete i sådana.» 

Käkbensbrand. Yrkesinspektören i Jönköpings distrikt omtalar, 
a t t 5 fall af käkbensbrand (fosfornekros) under året förekommit, 
samtliga af lindrigare beskaffenhet. (E t t fall relateras äfven från 
Göteborgs distrikt.) De synas alla ha uppkommit därigenom, a t t 
arbetarne icke iakt tagi t nödig varsamhet och försiktighet; i fråga 
om en arbetare stod sjukdomen sannolikt i samband med oförsiktig
het vid snustuggning, i fråga om några arbeterskor i samband med 
vårdslöshet vid tobaksrökning! Yrkesinspektören uttalar den upp
fattningen, a t t det säkerligen skulle vara t i l l stort gagn vid be
kämpande af fosfornekrosen, om, med bibehållande af de lagstadgade 
läkarebesiktningarna, det blefve föreskrifvet, a t t hvarje fosfortänd
sticksfabrik skulle anställa en erkändt skicklig tandläkare, som två 
gånger om året med sex månaders mellantid hade a t t undersöka 
samtliga tändsticksarbetares tänder. 

Hälsofaran vid framställning af blyfabrikat. På förekommen 
anledning gjorde yrkesinspektören i Göteborgs distr ikt framställning 
t i l l förste stadsläkaren i Göteborg om utlåtande öfver hälsofarlig
heten vid framställning af ett blyfabrikat. Vid företagen under-
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sökning befanns, at t dammet i fabriken, t. o. m. så högt från golfvet 
som öfver en don-omfattning, innehöll 7-54 procent bly, eller omkring 
tre gånger så mycket som i boktryckerilokaler. På yrkesinspektö
rens hemställan förordnade Konungens befallningshafvande bl. a.. 
a t t et t matrum skulle anordnas för i fabriken sysselsatta kvinnor 
och minderåriga samt a t t detta rum skulle förses med tvätt- och 
sköljkoppar. 

Undervisning i hygien. E t t par yrkesinspektörer påpeka åter
igen vikten af undervisning i allmän hälsolära i såväl folkskolorna 
som de allmänna läroverken. Yrkesinspektören i Linköpings distrikt 
betonar särskildt betydelsen af undervisning i fabrikshygien inom 
de tekniska skolorna. Från dessa utexamineras årligen ett stort 
antal ynglingar, hvilka såsom ingeniörer, verkmästare o. s. v. inträda 
i industriens tjänst. Å t dem anförtros t. ex. ordnandet af ventila
tions- och uppvärmningsanordningar, af maskiner och transmissioner 
tn. m. och utföras dessa ofta utan tanke på hygieniska eller andra 
skyddsanordningar. Dylika missförhållanden skulle säkerligen t i l l stor 
del undanröjas, om den blifvande teknikern redan på skolbänken 
erhölle kunskap om fabrikshygienens stora betydelse och de åtgär
der, som böra vidtagas inom fabriker, för at t arbetareskyddslagstift-
ningens kraf skola varda uppfyllda. 

Inom en del privata tekniska lärokurser, framhåller nämnde 
inspektör, har frågan redan vunnit anklang; så t. ex. har styrelsen 
för Linköpings tekniska aftonskola beslutat införa undervisning icke 
blott i allmän hälsolära, utan äfven i maskinella skyddsanordningar. 

Beredvilligheten att följa yrkesinspektörernas föreskrifter. I all
mänhet synas såväl yrkesidkarne som arbetarne visa beredvillighet 
a t t ställa sig yrkesinspektörernas föreskrifter rörande skyddsanord
ningar t i l l efterrättelse. Visserligen har ännu icke det flere gånger 
förut anmärkta förhållandet, a t t arbetare understundom på eget be
våg aflägsna uppsatta skyddsanordningar, alldeles försvunnit, och 
en eller annan inspektör är af den meningen, a t t detta ej kan 
väntas blifva fallet, förr än dylikt förfaringssätt blir belagdt 
med lämpliga böter. Men å andra sidan framhålles, a t t det gifves 
många exempel på, at t arbetare själfva energiskt påyrkat skydds
anordningars anbringande. Och yrkesinspektören i Göteborg påpekar, 
a t t det flere gånger visat sig, vid närmare granskning af borttagna 
skyddsanordningars beskaffenhet, a t t de varit orätt uppsatta eller 
af missförstånd icke lämpade efter förhandenvarande förhållanden. 
Så t. ex. hade vid en större mekanisk verkstad en i öfrigt rä t t ut
förd skyddsskärm orätt fastsatts öfver kuttern på en rikthyfvel så 
högt, a t t arbetaren vid hyfvelns begagnande var nödsakad at t föra 
händerna emellan skärmen och kuttern; skärmen kunde icke flyttas 
ner mot kuttern i mån efter det till hyfling afsedda arbetsstyckets 
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tjocklek, och vederbörande ingeniörer funno, skrifver inspektören, 
först efter allvarsamma uppmaningar till eftertanke, a t t anord
ningen, sålunda uppsatt, var farligare än om den icke funnits. 

Äfven borttagna eller under kall årstid igensatta ventilations
rör hafva som regel, framhåller samme inspektör, varit felaktiga 
sålunda, at t de på hälsofarligt sät t utifrån framfört en kall luft
ström mot någon eller några i lokalen sysselsatta arbetare. 

Brott mot skyddslagarna. 

Bland de af yrkesinspektörerna meddelade fallen af brot t mot 
arbetareskyddslagarna må en del mera karaktärist iska här anföras. 

Förfalskning af registerboken. I ett fall inom Härnösands dist
r ikt hade minderåriga haft för låDg arbetstid, men registerboken 
utvisade ändock laglig t id! Vid yrkesinspektörens undersökning af 
förhållandet befanns, a t t den af tjänstemännen, som haft a t t föra 
registerboken, blifvit af chefen beordrad a t t införa tiderna på sä t t 
som skett, således andra än de verkliga. 

Chefen förklarade sig hafva den egendomliga uppfattningen, at t 
detta förfaringssätt vore berättigadt, enär arbetstiden vore så mycket 
kortare om lördagarna, a t t medelantalet t immar i veckan, fördeladt 
på veckans sex arbetsdagar, ej öfverstege den i lag t i l lå tna tiden 
af 10 timmar. Domstolen delade naturl igtvis icke denna mening. 

Förfalskning af betyg. Inspektören i Malmö distrikt påträffade 
ett fall, där en 12 års flicka förfalskat skolbetyg i afsikt a t t på så 
sätt få arbeta mer än 6 timmar pr dag. Detta lyckades äfven på 
den grund, a t t yrkesidkaren ej brukade infordra de minderårigas 
officiella åldersbetyg. 

Fall af nattarbete för minderåriga. Till yrkesinspektören i 
Göteborgs distrikt inkom anmälan och framställning om laga beif-
ran för a t t 9 minderåriga vid en reparationsverkstad periodvis va
r i t sysselsatta nattet id och vid vissa tillfällen ända ti l l 19 (säger 
nitton) t immar om dygnet. Vid företagen inspektion befanns an-
gifvelsen r ik t ig och åtal anhängiggjordes af vederbörande polis
myndighet. Domstolen betraktade, såsom rimligt är, det olagliga 
användandet af hvar och en af de minderåriga såsom ett särskildt 
brott och dömde yrkesidkaren a t t bota: 15 kronor för hvar och en 
af de 9 minderåriga, som sysselsatts mera än 10 timmar om dagen, 
och 15 kronor för hvar och en af 8 minderåriga, som sysselsatts 
efter klockan 7 på aftonen. 

Undantagsbestämmelsen för inrättningar, där arbetet förutsätter 
s. k. ständig eld. In neh af våren af en pappersfabrik inom Göteborgs 
yrkesinspektionsdistrikt ansåg sig kunna hålla minderåriga af man
kön öfver 14 år till nat tarbete enligt undantagsstadgandet i § 8 
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mom. 1 i lagen af 1900 angående minderårigas användande till ar
bete i industriellt yrke. Han förmenade nämligen, a t t fabriken vore 
a t t hänföra t i l l »industriella inrättningar, där arbetet förutsätter så 
kallad ständig eld». Åtalad för öfverträdelse af lagens stadganden 
om minderårigas arbetstid, sökte yrkesidkaren genom intyg och vittnes
förhör s tyrka riktigheten af sin uppfattning. Men, framhåller inspek
tören inom distriktet, hufvudsakliga innehållet i dessa intyg var, at t 
fabrikationen egentligen af ekonomiska skäl borde drifvas nat t och dag. 
I infordradt utlåtande betonade yrkesinspektören, a t t ändamålet med 
lagen var at t reglera förhållandet mellan arbetsgifvarnes ekono
miska intressen och de minderårigas arbetskrafter, och när genom § 8 
undantag från de allmänna bestämmelserna medgifvits för vissa 
yrken, syntes däraf logiskt framgå, a t t anledningen till dessa undan
t ag icke finge sökas i en för arbetsgifvaren rent ekonomisk faktor, 
utan i ifrågavarande yrkens säregna tekniska natur. Han framhöll 
•därjämte, hurusom de i § 8 angifna yrkena: masugnar, hyttor och 
stångjärnsbruk, äfvensom vissa andra inrättningar, såsom exempel
vis glasbruk, tegelbruk och cementfabriker, karaktäriseras däraf, at t 
arbetsprodukterna underkastas vissa förädlings- eller omvandlings
processer vid värmegrader, som uppgå ti l l glödnings- eller smält
ningstemperaturer, hvilka höga värmegrader förutsätta användandet 
af sådana glödnings- eller smältugnar, som icke på endast ett par 
t immar kunna eldas upp och bringas till ett för fabrikationerna 
•erforderligt fortvarighetstillstånd, men at t däremot i pappersfabriker 
mekaniska trämassefabriker, klädesfabriker och mekaniska tvät t 
inrät tningar med flera (hvilka i vissa fal], ehuru ej af tekniska 
skäl oundgängligen nödigt, hållas i oafbruten drift) icke någon sådan 
•eld förekomme. Det värme, som för torkningsändamål i dessa se
nare inrättningar användes, fordrar nämligen endast torknings-, 
högst kokningstemperatur och det värmebehof, som i dessa fall er
fordras, kan tekniskt sedt lät t framställas på nyt t för hvarje dygn. 

Den uppfattningen, som yrkesinspektören gjorde gällande, gilla
des af domstolen, som dömde pappersfabrikens innehafvare t i l l böter. 

E t t liknande ärende — i fråga om en trämassefabrik — låg, då 
yrkesinspektören afgaf sin berättelse för år 1904, under högsta dom
stolens pröfning. 

Öfverträdelse med målsmans vetskap. Yrkesinspektörerna synas 
ej ofta påträffa fall, då öfverträdelse af minderårighetslagen skett 
med den minderåriges faders eller målsmans vetskap och vilja. För 
å r 1904 har endast yrkesinspektören i Örebro distrikt några sådana 
fall a t t omtala, nämligen 7. De hade böter till påföljd. 

34 
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Rastetider. I minderårighetslagen § 4 är stadgadt, a t t »arbets
tiden för minderårig skall afbrytas genom lämpliga rasten. Men 
ingenting är bestämdt om hur lång tid arbetet får fortgå i e t t 
sträck och ingenting om rasternas längd. Yrkesinspektören i Malmö 
distr ikt lämnar exempel på åtskil l iga där använda arbets- och raste
tider, som ingalunda synas kunna vara lämpliga. E n vanlig arbets
t id för minderåriga öfver 13 år är från klockan 7 f. m. t i l l kl . 6 e. m. 
med endast en rast kl. 1 t i l l 2 e. m.! Vid e t t svenska statens ar
betsställe börjas arbetet för de minderåriga kl. 6 f. m. och rasten 
infaller först kl. 12 middag. 

Tillfällig eftergift i lagstadgandena om minderårigas arbetstid. 
I några få fall har den i minderårighetslagens § 8 mom. 3 medgifna 
rättigheten för Kommerskollegium och yrkesinspektör a t t göra efter
gifter för kortare tid i lagens stadganden rörande den högsta t i l l -
låtna arbetstiden för minderåriga kommit t i l l användning. Yrkes
inspektören i Göteborg meddelar dessutom, a t t han äfven i ett en
ligt hans mening af lagen icke förutsedt fall meddelat dylik dispens: 
frågan gällde, om sex stycken 14-års yngl ingar under en månad 
skulle kunna få sysselsättas i ett bomullsspinneri 3 timmar efter kl. 
7 på aftonen mot villkor af endast 5 timmars arbete därförut på 
dagen. En sådan eftergift är yrkesinspektör icke direkt tillerkänd 
befogenhet a t t meddela. Men, framhåller inspektören i fråga, då han 
är tillerkänd r ä t t a t t meddela mera vidtgående eftergifter — såsom 
en arbetstid af 11 ti l l 12 timmar om dagen mellan kl. 6 f. m. t i l l 
7 e. m. — som för de minderårigas hälsa, krafter och eventuella 
skolgång kunna vara mycket skadligare än den ifrågavarande, 
trodde han sig böra gå den gjorda anhållan till mötes. 

Gränsen mellan ^industriellt yrke-» och handtverk. Afven i sina 
berättelser för 1904 påpeka ett par af yrkesinspektörerna oklarheten 
och obestämdheten i skyddslagarnas stadganden om hvad som skall 
inbegripas under ut trycket »industriellt yrke» och således höra under 
yrkesinspektörernas kontroll. En inspektör föreslår, att en viss öf-
verordnad myndighet skulle få i uppdrag at t mottaga sådana frågor 
t i l l afgörande. Man vunne därigenom mera likformighet i besluten 
om dessa t ing. 

Ökning af yrkesinspektionens arbetskrafter. E n af yrkesinspek
törerna framhåller s tarkt nödvändigheten af a t t öka yrkesinspektio
nens arbetskrafter. Förutom sprängämnesfabrikerna äro öfver 18,000 
arbetsställen underkastade inspektion, således i medeltal pr år för 
inspektör omkring 2,250. Men erfarenheten lär, a t t samtliga inspek
törer icke hinna a t t besöka stort mer än sammanlagdt 2,000 arbets 
ställen om året! Expeditionsgöromålen äro af den omfattning, at t de 
i hög grad taga deras tid och krafter i anspråk. 

J. R. N. 
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Öfversikt 
öfver de registrerade sjukkassornas verksamhet i Sverige 

år 1902. 

(Efter den officiella redogörelsen för de registrerade sjukkassornas verksamhet år 1902.) 

Vid 1902 års slut voro 1,742 registrerade sjukkassor i verksamhet,1 

däraf 863 i städerna och. de öfriga 879 å landsbygden.2 Under året 
hade 6 kassor upphört med sin verksamhet, hvaremot 127 nyregistrerade 
kassor tillkommit. Af de nytillkomna sjukkassorna voro 112 sjuk- och 
begrafningskassor, de öfriga 15 enbart sjukkassor; å andra sidan voro 
70 M dessa kassor, nämligen 64 sjuk- och begrafningsskassor och 6 
enbart sjukkassor, stadskassor, de öfriga, d. v. s. 48 sjuk- och be
grafningskassor samt 9 enbart sjukkassor, tillhörde landsbygden. 

Antalet medlemmar vid årets slut i samtliga kassor (oafsedt med
lemmarna i ett mindre antal kassor, hvilkas medlemsantal ej upp-
gifvits) uppgick till 321,025, däraf 75,091, d. v. s. 23-4 %, eller mer 
än en femtedel, kvinnor; af sammanlagda medlemsantalet tillhörde 
206,875 stadskassorna, och 114,150 kassorna å landsbygden. 

Vid jämförelse med närmast föregående år hade år 1902 a t t upp
visa en ökning i antalet medlemmar i registrerade sjukkassor af 
27,485; denna ökning fördelade sig på städernas och landsbygdens 
kassor på följande sätt.3 

Till belysning af utvecklingen under föregående år meddelas 
i efterföljande tablå antalet medlemmar i registrerade sjukkassor 
vid slutet af hvart och ett af åren 1892—1902, eller för hela tiden 
allt sedan sjukkasselagens tillkomst. De anförda siffrorna grunda 

1 Inklusive en kassa, som utöfvade enbart begrafningskasseverksamhet. 
2 Till stadskassör resp. landsortskassor hafva sådana räknats, hvilka registrerats 

hos magistrat, resp. Körningens befallningshafvande. 
3 Tvenne kassor, som ehuru registrerade icke blifvit upptagna i redogörelsen för 

de registrerade sjukkassornas verksamhet år 1901, äro här medräknade i de siffror, som 
afse nämnda år. 

4 Be tvenne i not 1 å sid. Ö13 omnämnda kassor äro inberäknade endast i de 
siffror, som afse hela riket. 
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sig på de uppgifter, som meddelats i motsvarande årgångar af den 
officiella redogörelsen för registrerade sjukkassors verksamhet; på 
grund af ofullständigheter i det statistiska materialet kunna dessa 
siffror, särskildt för de tidigare åren, dock endast göra anspråk på 
approximativ riktighet. 

År. Antal med
lemmar. 

1892 24,735 
1893 41,243 
1894 54,445 
1895 77,684 
1896 99,434 

1897 149,195 

År Antal med
lemmar. 

1898 184,119 

1899 225,133 
1900 260,163 
1901 293.540 
1902 321,025 

Det genomsnittliga antalet medlemmar pr kassa utgjorde vid 
årets slut 187; för städernas kassor var emellertid detta medeltal 
något högre, nämligen 196, för landsbygdens kassor däremot betyd
l ig t lägre, eller ej mer än 132. De enskilda kassorna företedde dock i 
detta hänseende stora olikheter. E j mindre än 30-1 % af stadskassorna 
och 36-8 % af landskassorna räknade 75 medlemmar eller mindre. 

De registrerade sjukkassornas utbredning och anslutningen till 
desamma inom olika delar af riket framgå af de i vidstående tabell 
meddelade, för 1902 års slut gällande siffror. 

Antalet medlemmar i de registrerade sjukkassorna utgjorde vid 
1902 års slut 6'2 % af r ikets hela folkmängd, samt 14/6 % af städernas 
och 2-8 % af landsbygdens hela invånareantal. Härvid har dock 
hänsyn ej kunnat tagas därti l l , a t t mycket ofta samma person ti l l
hört två eller flera kassor. 

E t t stort anta l sjukkassor räknade endast manliga medlemmar, 
under det a t t sjukkassor med endast kvinnliga medlemmar voro mycket 
fåtaliga. Inom flertalet af de registrerade sjukkassorna voro emel
lertid båda könen representerade. Närmare angifvet gestaltade sig 
förhållandena i detta hänseende på följande t ä t t : 

De flesta kassor voro sjuk- och begrafningskassor, medan åter 
enbart sjukkassor voro mera fåtaligt representerade. 
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Antal registrerade sjukkassor och medlemmar inom de olika länen vid 1902 års slut.1 

1 I tabellen äro tvenne kassor icke medräknade, nämligen Nykterhetsfolkets sjukkassa, registrerad 
hos magistraten i Oskarshamn, och Nykterhetsvännernas allmänna sjuk- och begiafningskassa, registrerad 
lius magistraten i Eskilstuna, detta af den anledning, att deras verksamhetsområden omfatta större 
'Men af hela riket, på samma gång som deras medlemsantal voro exceptionellt stora, nämligen i den förra 
22,002 och i den senare 18,472. 1 slutsummorna för hela riket äro dock dessa kassor medräknade hade 
träga om antal kassor och antal medlemmar. 

2 Däribland 5 kassor, hvilkas medlemsantal ej uppgifvits. 
3 > 2 - > ' > 
4 , 1 , • , 
5 , 3 , > 
6 > 12 bland städernas och 12 bland landsbygdens kassor, hvilkas medlemsantal ej uppgifvits. 
7 J 1 3 J > ^ 8 > > > > > » » 

(jfr äfven not 3 ä sid. 511). 
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Fördelningen på dessa båda grupper tedde sig sålunda: 

Under år 1902 inträffade bland de registrerade sjukkassornas 
medlemmar 84,086 (83,026 år 1901) ti l l understöd berättigade sjtik-
domsfall, af hvilka 54,727 kommo på städerna och 29,359 på lands
bygdens kassor. Bland de förstnämnda drabbade 41,751 manliga 
medlemmar och 12,976 de kvinnliga; motsvarande siffror för lands
bygden voro resp. 25,675 och 3,684. 

Kontant sjukhjälp utbetalades försammanlagdt 1,799,564(1,695,907 
år 1901) sjukdagar, nämligen af städernas kassor för 1,227,437 dagar, 
hvaraf för 906,164 ti l l manliga och för 321,273 ti l l kvinnliga med
lemmar, af landsbygdens kassor för 572,127 dagar, af hvilka 481,688 
kommo på männen och 90,439 på kvinnorna. 

Med bortseende från sådana sjukkassor, som lämnat ofullständiga 
eller med de öfriga icke jämförliga uppgifter, erhålles på grundvalen 
af dessa siffror följande relativa medeltal, utvisande de i sjukkas
sornas uppgifter redovisade understödsberättigade sjukdomsfallens 
frekvens och varaktighet. 

Samtliga registrerade sjukkassors inkomster och utgifter voro 
följande: 

Kassornas behållning af årets verksamhet utgjorde 582,671 kr. 86 öre. 
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Mot dessa inkomst- och utgiftsummor svara pr medlem en 
totalinkomst af 11 kr. 27 öre, sammanlagda utgifter till belopp af 
9 kr. 46 öre, och följaktligen en vinst af 1 kr. 82 öre. Hvarje 
medlem erlade i genomsnitt ett bidrag af 9 kr. 9 öre; af utgifterna 
belöpte sig hvarje medlems andel i den kontanta sjukhjälpen till 
6 kr. 93 öre, i förvaltningskostnaderna till 1 kr. 

De af gifter, som af medlemmarna inbetalts till respektive kassor — 
med bortseende från inträdesafgifter och böter, hvilka voro af under
ordnad betydelse — hafva erlagts dels i form af regelbundna afgifter, 
dels i form af bidrag, uttaxerade i mån af behofvet för tillfället. 

TJnder år 1902 hafva sålunda inom 1,018 kassor medlemsafgifter 
erlagts uteslutande i form af regelbundna afgifter till ett samman-
lagdt belopp af 1,360,484 kr. 81 öre, inom 517 kassor hafva jämte 
regelbundna afgifter, hvilkas sammanlagda belopp uppgått till 837,934 
kr. 88 öre, jämväl uttaxerade bidrag om sammanlagt 421,153 kr. 29 
öre blifvit upptagna, inom 181 kassor hafva endast bidrag på grund 
af uttaxering förekommit t i l l ett belopp af sammanlagdt 211,147 kr. 
77 öre. E t t fåtal kassor — 4 stycken —• hafva hvarken upptagit 
regelbundna årsafgifter eller utdebiterade bidrag. 

Beloppen af de bidrag af nu nämnda olika slag, som af sjuk
kassornas medlemmar blifvit erlagda, te sig därför rä t t olika, allt . 
eftersom respektive kassor tillhört den ena eller andra af förut
nämnda grupper. Stadskassor och landskassor å ena sidan, å andra 
sidan sjuk- och begrafningskassor och rena sjukkassor erbjuda för 
öfrigt härutinnan märkbara olikheter. Af denna anledning meddelas 
här nedan en öfversikt öfver de genomsnittliga förhållandena i detta af-
seende inom hvar och en af samtliga i det föregående omnämnda grupper. 

Regelbundna årliga afgiftens storlek i genom
snitt pr medlem inom kassor, som endast upptagit 

dylika afgifter. 

Regelbundna årliga afgiftens samt de uttaxerade bidragens 
storlek i genomsnitt pr medlem inom kassor, som upptagit 

afgifter af båda slagen. 
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Uttaxerade bidragens storlek i genomsnitt pr med
lem inom kassor, som upptagit endast dylika af-

gifter. 

Statsbidraget har i det närmaste täckt de registrerade sjukkas
sornas sammanlagda iorvaltningkostnader under året. Det visar sig 
emellertid, at t medan statsbidraget i många fall varit mer än till
fyllest för bestridande af de mindre kassornas förvaltningskostnader, 
det å andra sidan i fråga om de större kassorna afsevärdt under
stigit utgifterna för förvaltningen. Jämfördt med kassornas samtliga 
utgifter, utgjorde statsbidraget 9-6 % af den totala utgiftssumman. 
Den på hvarje sjukkassemedlem kommande anparten utgjorde 95 öre. 

Enl igt de upplysningar, som i Kungl. statskontoret inhämtats, 
hafva under hvar t och ett af de gångna åren, alltsedan sjukkasselagens 
tillkomst, t i l l de registrerade sjukkassorna utanordnats följande be
lopp af statsmedel:J) 

Här anförda procenttal angifva statsbidragens storlek i förhål
lande ti l l de registrerade sjukkassornas sammanlagda utgiftssumma 
under ifrågavarande år, approximativt beräknad på grundvalen af 
de uppgifter, som för året af kassorna afgifvits. 

Det på grund af de faktiska siffrorna beräknade kontanta under-
stödsleloppet i medeltal uppgick ti l l 25 kr. 58 öre pr sjukdomsfall, 
1 kr. 19 öre pr sjukdag samt, såsom ofvan nämnts, (i kr. 93 öre 
pr delägare. 

För närmare belysning af de olikheter, som i detta hänseende 
förefunnits inom dels stads- och landskassor, dels sjuk- och be-

1) Här anförda siffror afvika mer eller mindre från de belopp, som kunna erhålla» 
ur de officiella redogörelserna rörande sjukkassornas verksamhet under motsvarande år, 
hvilket emellertid till hufvudsaklig del torde förklaras däraf, att statistiska uppgifter 
ej kunnat erhållas från åtskilliga kassor. 
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grafningskassor och enbart sjukkassor, hänvisas t i l l följande trenne 
öfversikter: 

Kontanta sjukhjälpens storlek i genomsnitt 
pr sjukdomsfall. 

Kontanta sjukhjälpens storlek i genomsnitt 
pr sjukdag. 

Kontanta sjukhjälpens storlek i genomsnitt 
pr medlem. 

Af samtliga sjuk- och begrafningskassor, som under året voro 
i verksamhet, utbetaltes begrafningshjälp till olika belopp af 560 
bland städernas kassor med tillhopa 328,591 kr. 87 öre samt af 
396 bland kassorna å landsbygden med ett sammanlagdt belopp 
uppgående till 58,613 kr. 36 öre. I åtskilliga fall har begrafnings
hjälp äfven lämnats vid medlems hustrus död; de härför utbetalda 
beloppen ingå dock icke i de förutnämnda. 

E t t mindre antal af de registrerade sjuk- och begrafhingskas-
sorna hafva i större eller mindre utsträckning lämnat bidrag till 
läkarearfvoden, medicin o. d. Det ta har ägt rum inom 236 bland 
städernas och 158 bland landsortens kassor; de för ifrågavarande 
ändamål utbetalda beloppen hafva uppgått t i l l resp. 58,460 kr. 47 
öre och 35,431 kr. 17 öre. 

I åtskilliga fall hafva kostnaderna för läkarearfvoden, medicin 
o. d. för sjukkassemedlemmarna bestridts af utomstående, i regel 
arbetsgifvare, utan respektive kassors förmedling. I 88 hithörande 
fall hafva uppgifter angående de erlagda beloppen icke kunnat 
angifvas. Närmare uppgifter föreligga emellertid i 102 fall, omfat
tande dels 14 stadskassor och 28 landskassor, hvilkas medlemmar 



518 DE REGISTRERADE SJUKKASSORNAS VERKSAMHET ÅR 1 9 0 2 . 

på nu nämnda sätt erhållit kostnadsfri läkaretillsyn till belopp 
af resp. 7,615 kr. och 12,324 kr. 40 öre, dels vidare en stads
kassa, inom hvilken medlemmarna åtnjutit kostnadsfri medicin för 
500 kr., dels slutligen 17 stadskassor och 42 landskassor, för hvilkas 
medlemmar kostnaderna för såväl läkaretillsyn som medicin blifvit 
på ofvan angifna sätt bestridda med sammanlagdt resp. 21,912 kr. 
51 öre och 69,095 kr. 88 öre. 

Förutom de i det föregående omnämnda gåfvor och bidrag af 
arbetsgifvare hafva sådana äfven från andra utomstående kommit åt
skilliga sjukkassor till del. I 62 af dessa fall hafva ifrågavarande 
bidrag lämnats af kommuner med sammanlagdt 6,840 kr. 49 öre. 

Vid 1902 års slut förfogade de registrerade sjukkassorna öfver 
följande tillgångar: 

Häraf kommo på städernas kassor 3,731,287 kr. 7 öre och på 
landsbygdens kassor 2,200,174 kr. 75 öre. 

A andra sidan förefunnos direkta skulder samt oreglerade ut
gifter till ett sammanlagdt belopp af 353,652 kr. 68 öre. 

Fördelade på hvarje enskild medlem belöpte sig tillgångarnas 
öfverskott öfver skulderna till 17 kr. 56 öre; för städernas och lands
bygdens kassor b var för sig utgjorde medeltalen i förra fallet 16 kr. 
80 öre, i senare fallet 18 kr. 93 öre; inom å ena sidan sjuk- och 
begrafningskassor och å andra sidan rena sjukkassor utgjorde be
hållningen pr medlem resp. 17 kr. 55 öre och 17 kr. 83 öre. 
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Registrering af sjukkassor i Sverige år 1905. 
Tredje kvartalet. 

(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1905. 

(Preliminär redogörelse.) 

Tredje kvartalet. 

Af de under innevarande år påbörjade arbetsinställelserna kvar
stod© vid tredje kvartalets ingång följande konflikter såsom, åtmin
stone principiellt, olösta, nämligen: 

N:r 18, berörande glasarbetare, Löfsta, påbörjad den 16 febr. (blockad); 
» 23, » skoarbetare, Vänersborg, påbörjad den 23 febr. (blockad); 
v 28, » sömmerskor, Stockholm, påbörjad den 14 mars (blockad); 

36, » mureriarbetsmän, Malmö, påbörjad den 27 mars (blockad); 
38, » måleriarbetare, Malmö, påbörjad den 1 april; 

.> 39, > måleriarbetare, Varberg, påbörjad den 3 april (blockad); 
> 53, > den mekaniska verkstadsindustrien i riket, påbörjad den 25 

april (första partiella strejk) och 10 juni (lockout); 
93, > måleriarbetare, Göteborg, påbörjad den 29 maj; 

. 105, > skoarbetare, Lnndby, påbörjad den 22 juni (blockad); 
' 108, » grofarbetare, Hästveda, påbörjad den 29 juni. 

Af dessa arbetsinställelser hafva afslutats: 
N:r 108 den 16 juli; N:r 38 den 17 november. 

5 53 i 11 november; 

Beträffande den nu afslutade, omfattande konflikten inom den 
mekaniska verkstadsindustrien föreligga ännu icke de komplette
rande uppgifterna så fullständiga, att någon slutgiltig redogörelse 
kan i detta häfte af tidskriften lämnas. 

Af under 1905 års tredje kvartal inträffade arbetsinställelser redo
visas här nedan 39. Af dessa hafva 12 börjat i juli, 17 i augusti 
och 10 i september samt hafva, enligt nu tillgängliga uppgifter, di
rekt berört inalles 64 arbetsgifvare och c:a 2,700 arbetare; antalet 
genom de afslutade konflikterna — bvilkas varaktighet är känd — 
förlorade arbetsdagar kan beräknas uppgå till i rundt tal inemot 23,000, 
däraf omkring 2,000 för af konflikterna indirekt berörda arbetare. 
(För tredje kvartalet under förlidet år äro de motsvarande siffrorna: 
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44 påbörjade arbetsinställelser — 17 i juli, 20 i augus'ti och 7. i sep
tember —, hvilka direkt berörde c:a 150 arbetsgifvare och c:a 2,500 
arbetare.) 

Varaktigheten af de i efterföljande öfversikt upptagna 35 kon
flikterna, hvilka påbörjats under tredje kvartalet och såväl faktiskt 
som principiellt af slutats, kan angifvas för samtliga utom 1. Den 
närmare fördelningen ter sig sålunda: 

Arbetsinställelser med en varaktighet af: 

högst 7 dagar 22 
8 -15 > 7 

16-22 » 1 

23—30 dagar 1 
31—61 , 3 
okänd varaktighet 1 

Af de återstående fyra konflikterna afslutades en faktiskt nästan 
omedelbart, men förblef principiellt olöst; en ledde till arbetets upp
skjutande för året, och af de två, som ännu (den 15 dec.) pågå, har den 
ena varat öfver 91 dagar, den andra öfver 75. 

Till sin karaktär äro 33 strejker, 4 lockouter och 2 af blan
dad, obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

Det fack, som under kvartalet berörts af de flesta konflikterna, 
9, är grofarbetarefacket; i dessa hafva 9 arbetsgifvare och c-.a 
400 arbetare vari t direkt invecklade. Textilarbetare- och sågverks
arbetarefacken hafva berörts af resp. 5 och 4 konflikter. 

Samtliga under tredje kvartalet påbörjade arbetsinställelser 
hafva haft lokal karaktär. De fördela sig på följande sätt inom de 
olika delarna af landet: 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är, som nämndt, kändt i 
samtliga fall och uppgår till 64. Hela antalet direkt berörda ar
betare utgör c:a 2,700, och af dessa kommer det högsta antalet, 
eller c:a 925 på textilarbetarefacket, det näst högsta, eller c:a 750, 
på transportarbetarefacket. 

Antalet strejkande är kändt i samtliga fall och utgör samman-
lagdt c:a 2,450; i de fyra lockouterna voro öfver 200 och i de åter-

1) Angående de olika landsdelarnas omfattning, se iHeddel.» 1903, sid. 72, noten. 
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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 1905. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Tredje 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare 
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i Sverige, påbörjade under år 1905. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes). 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 

35 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Tredje 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1905. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii 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, 

stående två arbetsinställelserna af blandad, obestämbar eller ej upp-
gifven karaktär et t femtiotal arbetare direkt invecklade. 

Som redan angifvits, har totalsumman af under kvartalet 
förlorade arbetsdagar — ti l l följd af konflikter, som under kvar
talet påbörjats samt, under kvartalet eller efter dess slut, veterligen 
definitivt afslutats — approximativt beräknats t i l l omkring 23,000 
(hvaraf omkring 2,000 för af konflikterna indirekt berörda arbe
tare). F rämst står transportarbetarefacket med omkring 8,300 för
lorade arbetsdagar, därnäst följer textilarbetarefacket med c:a 5,200, 
sågverksindustriarbetarefacket med c:a 4,700 och grofarbetarefacket 
med c:a 1,600 förlorade arbetsdagar. 

I 15 fall hafva arbetsgifvarne icke varit organiserade, i 12 fall 
hafva de tillhört organisation, och i 12 fall saknas uppgifter uti 
ifrågavarande hänseende. 
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i Sverige, påbörjade under år 1905. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 

Arbetarne hafva i 15 fall samtliga tillhört facklig organisation, 
i 12 fall delvis (däraf i 2 fall med visshet t i l l största delen) och 
i 6 fall alla varit oorganiserade; för t> fall saknas uppgift härom. 

Konflikternas hufvudorsaker kunna fördelas i följande grupper: 

fråga om löneförhöjning . . . . i 20 fall 
andra lönefrågor i 9 • 

personliga förhållanden . . . . i 7 fall 
andra orsaker i 3 > . 

Beträffande resultatet må anföras, a t t af de 39 konflikterna 11 
afgjorts genom kompromiss, af hvilka 3 kunna anses hafva utfallit 
i hufvudsak enligt arbetgifvarnes fordringar, 2 enligt arbetarnes 
fordringar och de öfriga 6 lösts efter ungefär lika stora efter
gifter å ömse sidor. Af öfriga 28 konflikter hafva 11 ledt till 
arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda vill-
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koren, i 1 fall hufvudsakligen med nya arbetare och i 10 fall med 
den förutvarande arbetsstyrkan. 10 konflikter hafva bilagts i enlig
het med arbetarnes fordringar. Såsom redan nämnts, äro 2 visser
ligen faktiskt afslutade, men utan principiell lösning, och 2 äro 
ännu pågående. Rörande 3 föreligga med hänsyn ti l l resultatet 
stridiga eller ofullständiga uppgifter. 

Vid en sammanställning af de föreliggande konflikternas orsaker 
och resultat visar det sig bland annat, a t t af de 29 konflikter, som 
föranledts af lönefrågor, 9 bilagts i enlighet med arbetsgifvarens 
fordringar, 12 i enlighet med arbetarnes och 4 efter ömsesidiga efter
gifter; 1 är ännu icke afslutad, och rörande 2 äro uppgifterna i 
förevarande hänseende ofullständiga eller hvarandra motsägande. 
I ett fall har, som nämndt, arbetet uppskjutits. Arbetarestyrkan i 
de 12 konflikter, hvilka bilades helt eller hufvudsakligen i enlighet 
med arbetarnes fordringar, var i 11 fall helt eller delvis organi
serad, i 1 fall oorganiserad. 

För öfrigt kan anmärkas, a t t enligt de föreliggande uppgifterna, 
hvilka i 2 fall äro ofullständiga eller hvarandra motsägande i 
denna punkt, 11 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar par
terna emellan, under det a t t i 26 fall några dylika icke ägde rum. 

Beträffande förekomsten af aftals- och kontraktsbrott framkastar 
den ena parten beskyllning i detta hänseende mot den andra i 13 
fall. I 20 fall uppgifves samstämmigt intet aftals- eller kontrakts
brott hafva förekommit, i 5 fall, angående hvilka. uppgift föreligger 
endast från den ena parten, besvaras frågan likaledes nekande, och 
rörande en arbetsinställelse lämnas af uppgifterna ingen tillförlitlig 
ledning i denna punkt. 

Rörande 31 af de 39 här omnämnda arbetsinställelserna märkes, 
a t t icke några nya arbetare antogos under konflikten; i 6 fall an
togs en del nya arbetare, och i 1 fall fylldes ledigheterna fullstän
digt. I 1 fall äro uppgifterna ofullständiga. Efter konfliktens slut 
återgingo alla de förutvarande arbetarne i arbetet i 28 fall, en 
del i 6 fall; i 1 fall återvände inga. Rörande 1 konflikt äro 
uppgifterna bristfälliga. 2 konflikter äro, som nämndt, ännu på
gående, och en ledde t i l l arbetets uppskjutande. 

Vidkommande här redovisade under 1905 års tredje kvartal 
inträffade 39 konflikter hafva svar ingått från bägge parterna i 30 
fall, endast från arbetsgifvare i 7 fall och endast från arbetare i 1 
fall. Rörande 1 konflikt föreligga uppgifter från kommunalnämnds 
ordförande och den ena parten. 
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Arbetsförmedling under år 1905. 

Tredje kvartalet. 
Under hänvisning t i l l tabellerna å sid. 538—545 redogöres här 

för de hufvudsakliga resultaten af verksamheten under innevarande 
års tredje kvar ta l vid vissa arbetsförmedlingsanstalter i de skandi
naviska länderna och Tyskland. Förutom de absoluta talen för fre
kvensen 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 lsatta platser, enär däraf kunna dragas vissa 
slutsatser rörande arbetsmarknadens läge. 

Stockholm. 

På sammanträden den 1 och 6 dec. 1904 beslöto stadsfullmäk
tige i hufvudsaklig öfverensstämmelse med ett af särskilda kom-
mitterade afgifvet förslag1) at t anordna Stockholms stads arbetsför
medling med en utgiftsstat för år 1905 af 17,000 kr. Instruktionen 
för dess styrelse blef med några smärre ändringar fastställd af Kungl. 
Maj:t den 27 jan. 1905. Anstaltens verksamhet tog sin början först 
den 22 sept.; för det här behandlade kvartalet är sålunda intet a t t 
meddela rörande resultaten af densamma. 

Göteborg. 

1) Jfr >Meddel.» 1904, a. 48 f. 
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På 100 lediga platser kommo sålunda: 

De ofvanstående absoluta siffrorna utvisa för Göteborgsanstalten 
en fortgående jämn utveckling, hvilken, såsom af tab. å sid. 538— 
539 närmare framgår, gör sig särskildt gällande med afseende å det 
egentliga yrkesarbetet, ehurnväl å den manliga afdelningen grof-
arbete af olika slag, å den kvinnliga afdelningen husligt arbete a l l t 
fortfarande in tar en dominerande ställning. 

Konjunkturerna synas för arbetstagarue hafva ställ t sig på 
samma sätt som under motsvarande tid år 1904, sålunda mycket 
förmånliga, om ock ej fullt så goda som under närmast föregående 
kvartal . På hvarje anmäld ledig plats kom 1-s manlig och endast 
0-9 kvinnlig arbetssökande. Detta begränsade urval af arbetskraft 
föranledde, a t t på den manliga afdelningen i genomsnitt 83 af 100 
lediga platser ti l lsattes, på den kvinnliga afdelningen endast 56 af 
100 platser. Det var naturligtvis under kvartalets sista månad, 
som den starkaste omsättningen vid anstalten inträffade. 

Malmö. 

I enlighet med ett af särskilda kommitterade afgifvet förslag1) 
beslöto Malmö stadsfullmäktige den 9 sept. 1904 upprättandet af 
Malmö stads arbetsförmedlingsanstalt. Dess verksamhet, som tog 
sin början den 22 sistlidna augusti, hade vid kvartalets slut a t t 
uppvisa följande hufvudsakliga resul ta t : 

1) Jfr »Meddel.» 1904, s. 49 f. — Påpekas hör, att kommitterades förslag om 
omedelbart uppförande af en särskild byggnad för anstalten icke vann fullmäktiges 
bifall. 
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Det abnormt höga antalet af manliga arbetssökande, hvilka 
företrädesvis voro tillfinnandes inom grupperna byggnads- och grof-
arbete samt metall- och maskinindustri, är visserligen en vanlig 
företeelse vid begynnelsen af en anstalts verksamhet, men torde 
denna gång därjämte vara a t t tillskrifva de pågående konflikterna 
inom den mekaniska verkstadsindustrien samt inom byggnadsfacken 
i staden. 

Lund. 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Denna anstalt, som under nästföregående kvartal började sin 
verksamhet, har naturligtvis ännu ej hunnit full utveckling. Redan 
synes dock anslutning hafva vunnits från åtskilliga yrken, fram
för al l t jordbruket, till hvilket mer än hälften af de under 
kvartalet t i l lsatta manliga platserna varit a t t hänföra. På den 
kvinnliga afdelningen omfattade förmedlingen företrädesvis husligt 
arbete af olika slag. 
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Hälsingborg. 

Med afseende å de här ofvan meddelade siffrorna må framhållas, 
a t t äfven under detta kvar ta l en ökning förmärkes i frekvensen å 
den kvinnliga afdelningen, under det a t t däremot resultaten å den 
manliga afdelningen afgjordt understiga dem, som vunnos under 
såväl de nästföregående månaderna som tredje kvartalet år 1904. 
Såsom i det föregående (s. 451) betonats, beror detta förhållande 
dels på minskad byggnadsverksamhet och dels på konflikten inom 
den mekaniska verkstadsindustrien. Förmedlingen för landtbrukets 
behof har äfven denna gång varit betydlig, i det a t t ej färre än 
194 personer, hvaraf 13 kvinnor, genom anstalten beredts syssel
sät tning inom hithörande slag af arbete. 

Nor ska förmedlingsanstal ter . 
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På 100 lediga platser kommo sålunda: 

De olika norska anstalternas verksamhet under detta kvartal 
var visserligen ej fullt så omfattande som under det nästföregående, 
men dock afsevärdt mer betydande än under 1904 års tredje kvar
ta l . I jämförelse med dessa båda perioder visade sig en afgjord 
förbättring i proportionen mellan antalet manliga arbetssökande och 
antalet för dem lediga platser, om också allt fortfarande förhållan
dena härutinnan synas otillfredsställande. Som vanligt har med 
afseende å kvinnorna funnits rikare t i l lgång på arbetstillfällen än 
på arbetskraft. 

Kristiania. 
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På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Liksom för öfriga norska anstalter inträdde äfven för Kristiania-
kontoret någon förbättring med afseende å det manliga arbetet. 
Icke desto mindre synas siffrorna kär ge vid handen, a t t vidsträckt 
arbetslöshet fortfarande förefinnes. Den kvinnliga arbetskraften 
däremot var liksom öfverallt annorstädes knapp och placerades nästan 
uteslutande inom husligt arbete. 

Köpenhamn. 

Efter en period af relativ återgång med afseende å förmed
lingsverksamheten för manligt arbete inträdde under mars månad 
detta år en förbättring, som oförminskadt fortgått äfven under 
detta kvartal . Särskildt har jordbruket oaflåtligt ökat sina anspråk 
pä anstaltens förmåga a t t skaffa duglig arbetskraft med det resul
tat, a t t inom detsamma under kvartalet ej färre än 582 män samt 
2(!7 kvinnor funnit sysselsättning. I öfrigt synes anstalten i mycket 
hög grad hafva vunnit anslutning äfven från de speciella yrken, 
som eljest pläga ställa sig betänksamma mot denna verksamhet. 
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Tyskland. 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Siffrorna för verksamheten vid de tyska anstalterna utvisa en 
jämnt fortgående utveckling i förhållande ti l l föregående tidpunkter. 
Särskildt framträdande är ökningen af antalet anmälda lediga plat
ser, hvilket utvisar, a t t de goda arbetskonjunkturerna ej blott fort
farit utan än mer förkofrats. Så t. ex. funnos inom jordbruket 
dubbelt så många arbetstillfällen som arbetssökande, hvilka sist
nämnda därför ock i allmänhet fingo anställning. 

Beträffande särskildt det manliga arbetet kommo i genomsnitt 
I i arbetssökande på hvarje ledig plats mot resp. 1'2 och 1-4 under 
samma tid åren 1904 och 1903; motsvarande relationstal för det 
kvinnliga arbetet voro 0-7 år 1905 samt Os åren 1904 och 1903. 
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Verksamheten vid Göteborgs 
under tredje kvar-

1 Jfr »Meddel.» 1903, s. 49, noten. 
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arbetsförmedlingsanstalt1 

talet år 1905. 
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Verksamheten vid Hälsingborgs och Köpenhamns arbetsförmedlingsanstalter 
under tredje kvartalet år 1905. 
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Verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
i Norge 

under tredje kvartalet år 1905. 

36 
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Verksamheten vid Kristiania, 
under tredje kvar-
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arbetsförmedlingsanstalt 
talet år 1905. 
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Verksamheten vid offentliga arbets-
under tredje kvar-

(Efter >Reichs-

1 De i tabellen meddelade uppgifterna omfatta de flesta mera betydande arbetsförmedlingsanstalter 
tioner af olika slag. 



ARBETSFÖRMEDLING. 545 

förmedlingsanstalter1 i Tyskland 
talet år 1905. 
arbeitsblatt».) 

1 Tyskland — c:a 630 på omkring 200 skilda platser — hvilka anordnats af kommuner eller organisa-



546 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Färsk potatis salufördes under juli till pris af 100 å 90 öre pr 5 liter vid månadens 



under tredje kvartalet år 1905. 
och medelpris. 

547 

burjan och 50 ä 40 öre vid dess slut. Priset på s. k. matägg har varit 110 ä 100 öre pr tjog. 
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Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

549 
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Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

551 
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Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

553 
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Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

555 
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Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

557 
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Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

559 
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Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 
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Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

563 
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Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1905. (Forts.) 
och medelpris. 

565 
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566 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under tredje kvart. 1905. 
Högsta, lägsta och medelpris. 
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