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Förändrade bestämmelser angående anmälan om 
olycksfall i arbete. 

Med hänsyn till det alltmer framträdande behofvet för vårt 
land af en fortlöpande olycksfallsstatistik medgaf Riksdagen år 
1904, på hemställan af Kungl. Maj:t, att de till underlättande af 
åtgärder för arbetares olycksfallsförsäkring och sjukkassors bildande 
afsatta belopp finge i mån af behof användas till, jämte annat, ut
arbetande och offentliggörande genom K. Kommerskollegii afdelning 
för arbetsstatistik af statistiska årsredogörelser för olycksfall i 
arbete. Sedan med anledning häraf å nämnda afdelning utarbetats 
ett fullständigt förslag till ordnandet af en dylik statistik, har 
Kungl. Maj:t den 17 nästlidne november med några smärre änd
ringar fastställt detta förslag och i sammanhang därmed genom 
nådig kungörelse af samma dag utfärdat nya bestämmelser angående 
anmälan om olycksfall i arbete att träda i kraft från och med den 
1 januari detta år. 

Genom dessa stadganden, som återgifvas här nedan, hafva upp-
häfts de tidigare bestämmelser i ämnet, som meddelats dels genom 
nådiga kungörelsen den 24 januari 1896 angående hvad till be
redande af kännedom om olycksfall i arbete iakttagas bör, dels ock 
genom nådiga kungörelsen den 31 december 1902 med närmare före
skrifter rörande sådan anmälan, som omförmäles i 12 § af lagen 
angående ersättning för skada till följd af olycksfall i arbete den 
5 juli 1901. 

Den skyldighet, som enligt hittills gällande stadganden ålegat 
arbetsgifvare eller arbetsföreståndare inom de yrken, som beröras 
af ifrågavarande föreskrifter, att i vissa fall till myndigheterna 
göra anmälan angående olycksfall i arbete — nämligen inom de yrken, 
som beröras af yrkesfarelagen, i fråga om olycksfall, som medfört 
döden eller arbetsoförmåga under minst fjorton dagar, samt inom 
de yrken, som beröras af olycksfallsersättningslagen, i fråga om 
olycksfall, som föranleda till ersättning jämlikt samma lag — har 
genom den nya kungörelsen utvidgats därhän, att skyldighet till 
dylik anmälan för framtiden skall föreligga inom samtliga dessa 
yrken för hvarje olycksfall, som för arbetaren medfört eller skäligen 
kan antagas medföra döden, varaktig skada å kroppsdel, väsentlig 
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nedsättning af själsförmögenhet eller en utöfver tredje dagen efter 
den, då olycksfallet inträffat, fortvarande förlust eller väsentlig 
nedsättning af arbetsförmågan. 

En annan nyhet, som införts genom ifrågavarande kungörelse, 
och som utgör en nödvändig förutsättning för anmälningarnas an
vändande i och för utarbetandet af en olycksfallsstatistik, är åläg
gandet i 4 § för arbetsgifvaren eller arbetsföreståndaren att an
gående olycksfallet afiämna en s. k. ef ter anmälan. Denna skall, då 
den skadade inom sextio dagar efter olycksfallet antingen blifvit 
fullt återställd eller ock aflidit, afgifvas ofördröj ligen efter till
frisknandet, resp. dödsfallet, men i annat fall ofördröjligen sedan 
sextio dagar efter olycksfallet förflutit. 

Genom K. kommerskollegii kungörelse den 12 sistlidna december 
hafva i anslutning till ifrågavarande nådiga kungörelse fastställts for
mulär såväl för själfva anmälan om olycksfall i arbete som ock för den 
s. k. efteranmälan, hvilka formulär här nedan återgifvas. Förstnämnda 
formulär är afsedt att gälla för hvarje anmälan' af olycksfall, och 
har sålunda härigenom undanröjts den olägenhet, söm hittills före
legat därutinnan, att arbetsgifvaren i fråga om svårare olycksfall 
haft att afgifva dubbla anmälningar, vid olika tider och enligt olika 
formulär. Härvid är likväl att märka, att beträffande olycksfall, 
som medfört eller skäligen kunna antagas medföra döden eller annan 
påföljd, som föranleder till ersättning enligt 4 § i lagen den 5 juli 
1901, anmälan om olycksfallet skall afgifvas i två exemplar. 
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Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse 

angående anmälan om olycksfall i arbete; 
gifven Stockholms slott den 17 november 1905. 

Vi OSCAR, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Wendes 
Konung, göre ve te r l ig t : att Vi, med upphäfvande af Vår nådiga 
kungörelse den 24 januari 1896 angående hvad till beredande af 
kännedom om olycksfall i arbete iakttagas bör och Vår nådiga kun
görelse den 31 december 1902 med närmare föreskrifter rörande sådan 
anmälan, som omförmäles i 12 § af lagen angående ersättning för 
skada till följd af olycksfall i arbete den 5 juli 1901, funnit godt 
att, för åvägabringande af en fortlöpande statistik angående olycks
fall i arbete äfvensom för att bereda yrkesinspektörerna, berg-
mästarne och Riksförsäkringsanstalten nödig kännedom om inträffande 
sådana olycksfall, förordna som följer: 

1. Allmänna bestämmelser angående anmälan om olycksfall i arbete. 

§ 1. 
Har arbetare i sådant yrke, som afses i lagen angående skydd 

mot yrkesfara den 10 maj 1889 samt lagen angående tillägg till 
samma lag den 13 december 1895 eller i lagen angående ersättning 
för skada till följd af olycksfall i arbete den 5 juli 1901, i arbetet 
drabbats af olycksfall, som för arbetaren medfört eller skäligen kan 
antagas medföra döden, varaktig skada å kroppsdel, väsentlig ned
sättning af själsförmögenhet eller en utöfver tredje dagen efter den, 
då olycksfallet inträffat, fortvarande förlust eller väsentlig nedsätt
ning af den skadades arbetsförmåga, åligge det arbetsgifvaren eller, 
om den skadade var stadd i arbete hos staten eller kommun, arbets
föreståndaren att, sedan han genom anmälan från arbetaren eller 
eljest erhållit kännedom om olycksfallet, därom ofördröjligen göra 
skriftlig anmälan hos polismyndigheten i orten. 

Sådan anmälan skall aflattas enligt formulär, som af Kommers
kollegium fastställes, samt innehålla uppgift om 

arbetsgifvarens namn eller firma och, därest rörelsen drifves af 
staten eller af kommun, arbetsföreståndarens namn; 

arbetsföretagets art samt dess särskilda benämning, där sådan 
finnes, äfvensom platsen för detsamma; 

tiden för olycksfallet; 
den skadades namn, ålder, civilstånd, bostad, yrkesspecialitet 

och öfriga arbetsförhållanden; 
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arbetarens speciella sysselsättning vid olyckstillfället äfvensom 
olycksfallets orsaker och förlopp; 

den genom olycksfallet uppkomna skadans beskaffenhet och 
omedelbara följder; 

huruvida läkarhjälp anlitats; 
de åtgärder, som till förekommande af dylika olycksfall för 

framtiden må hafva vidtagits; 
den skadades olycksfallsförsäkring; äfvensom 
öfriga omständigheter, hvilka arbetsgifvaren eller • arbetsföre

ståndaren anser kunna tjäna till upplysning angående det timade 
olycksfallet. 

Har läkarhjälp anlitats i anledning af olycksfallet, skall an
mälan åtföljas af ett på arbetsgifvarens bekostnad anskaffadt läkar-
betyg eller styrkt afskrift däraf. 

Väsentlig nedsättning af den skadades arbetsförmåga anses vara 
för handen, då den skadade till följd af olycksfallet är oförmögen 
att utföra sådant arbete, som vid tiden för olycksfallet motsvarat 
hans krafter och färdigheter. 

Polismyndighet, som här afses, är å landet länsmannen, i stad, 
där poliskammare finnes, poliskammaren och i öfriga städer magi
straten eller, där sådan ej finnes, stadsstyrelsen. 

Med arbetare förstås här jämväl arbetsförman. 

§ 2- • 

Polismyndighet, hos hvilken anmälan skett angående olycksfall, 
hvarom i § 1 är sagdt, har att tillse, det anmälan ägt rum enligt 
vederbörligt formulär, att föranstalta om möjligen erforderlig kom
plettering af anmälan, samt att, där undersökning om olycksfallet 
enligt särskild föreskrift skall äga rum eller eljest finnes nödig, 
så fort ske kan, hålla sådan undersökning. 

Har olycksfall kommit till polismyndighetens kännedom på annat 
sätt än genom anmälan från arbetsgifvaren eller arbetsföieståndaren, 
åligge det polismyndigheten att ofördröjligen från vederbörande 
infordra föreskrifven anmälan. 

Polismyndigheten åligge vidare att ofördröjligen insända de in
komna handlingarna till vederbörande yrkesinspektör eller, därest 
olycksfallet inträffat under grufdrift, som är att till bergsbruk hän
föra, till vederbörande bergmästare, med tillkännagifvande, huruvida 
polisundersökning rörande olycksfallet hållits eller är afsedd att 
äga rum och, i sistnämnda fall, om tiden för undersökningen. 

Afskrift af protokoll öfver polisundersökning i anledning af 
olycksfall skall af polismyndigheten ofördröjligen öfversändas till 
vederbörande yrkesinspektör eller bergmästare. 
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§ 3. 
Vederbörande yrkesinspektör eller bergmästare åligge att efter 

tagen kännedom om till honom inkommen anmälan beträffande olycks
fall i arbete ofördröj ligen till Kommerskollegium öfversända samma 
anmälan jämte intyg, som därvid fogats. 

Har protokoll öfver polisundersökning inkommit, skall äfven 
detta, så snart yrkesinspektören eller bergmästaren ej vidare har 
behof af detsamma, öfversändas till Kommerskollegium. 

§ 4 . 
Förutom den här ofvan omförmälda anmälan åligge det arbets-

gifvare eller arbetsföreståndare att, där den skadade ännu å sexti-
onde dagen efter olycksfallet däraf lider men, ofördröj ligen härom 
göra anmälan hos polismyndigheten med uppgift om skadans beskaf
fenhet och påföljd äfvensom graden af invaliditet, där sådan upp
kommit. Har den skadade, sedan anmälan skett enligt § 1 men 
inom sextio dagar från det olycksfallet inträffade, blifvit fullt åter
ställd, eller har han inom sagda tid i följd af skadan afiidit, skall 
ock härom anmälan ofördröjligen göras hos polismyndigheten med 
uppgift om tiden för tillfrisknandet eller dödsfallet. 

I de fall, då den skadade afiidit eller ock fortfarande lider men 
af olycksfallet, skall vid anmälan fogas läkarbetyg angående döds
orsaken eller skadans beskaffenhet och den skadades tillstånd; kan 
läkarbetyg ej utan oskälig kostnad anskaffas, må i stället insändas 
intyg af präst i församlingen eller annan ämbets- eller tjänsteman 
i orten, af ordföranden i kommunalstämman eller ordföranden eller 
ledamot i kommunalnämnden eller af ledamot i häradsnämnden. 

Anmälan, hvarom i denna § sägs, skall affattas i enlighet med 
formulär, som af Kommerskollegium fastställes. 

Polismyndigheten åligge att ofördröjligen till Kommerskollegium 
insända inkommen anmälan jämte därvid fogade handlingar. 

§ 5. 
Kommerskollegium äfvensom vederbörande yrkesinspektör eller 

bergmästare äge att, därest polisundersökning angående inträffadt 
olycksfall icke redan ägt rum, påkalla sådan undersökning. 

§ 6. 
Försummar arbetsgifvare eller arbetsföreståndare att ställa sig 

till efterrättelse föreskrifterna i § 1 eller § 4, eller lämnar han i 
anmälan, hvarom där sägs, mot bättre vetande oriktig uppgift, bote 
från och med fem till och med tvåhundra kronor. 

Böter, som enligt denna § ådömas, tillfalla kronan. Saknas till
gång till böternas fulla gäldande, skola de förvandlas enligt allmän 
strafflag. 
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§ 7. 
Allmän åklagare skall tala å förseelse, hvarom i § 6 sägs, ändå 

att angifvelse därom ej sker. Han. vare ock pliktig att utföra åtal 
å dylik förseelse, som hos honom af Kommerskollegium, yrkesinspek
tör eller bergmästare angifves; skolande förseelsen åtalas vid polis
domstol, där särskild sådan är inrättad, men eljest hos poliskam
mare och, där sådan ej finnes, vid allmän domstol. 

2. Särskilda föreskrifter om anmälan enligt lagen angående ersätt
ning för skada till följd af olycksfall i arbete. 

§ »• 
Då i verksamhet, hvarå lagen angående ersättning tor skada 

till följd af olycksfall i arbete den 5 juli 1901 äger tillämpning, 
inträffat olycksfall, som medfört eller skäligen kan antagas medföra 
döden eller annan påföljd, som enligt 4 § i nämnda lag föranleder 
ersättning, skall den anmälan om dylikt olycksfall, hvarom i 12 § 
samma lag sägs, affattas enligt enahanda formulär, som enligt § 1 
i denna kungörelse varder fastställdt; och skall förty i sådant fall 
anmälan om olycksfallet i två exemplar jämte intyg, som bör åt
följa densamma, likaledes i två exemplar, i hufvudskrift eller be
sannad afskrift, till polismyndigheten insändas. 

Polismyndigheten åligge, förutom den skyldighet, som i afse-
ende å det ena exemplarets öfversändande följer af § 2, samt hvad 
i lag är stadgadt angående anmälans öfversändande till Kungl. Maj:ts 
befallningshafvande, tillika, därest den skadade är försäkrad i Riks-
försäkringsanstalten, att om skedd anmälan ofördröjligen lämna 
nämnda anstalt underrättelse med enahanda tillkännagifvande, som 
i § 2 sägs. 

§ 9-
Där 22 § i lagen angående ersättning för skada till följd af 

olycksfall i arbete äger tillämpning, må ej dömas till ansvar enligt 
§ 6 i denna kungörelse. 

Denna kungörelse skall lända till efterrättelse från och med 
den 1 januari 1906; dock att de formulär, hvarom där är stadgadt, 
skola fastställas och vederbörligen kungöras i god tid före inne
varande års utgång. 

Det alla, som vederbör, hafva sig hörsamligen att efterrätta. 
Till yttermera visso hafve Vi detta med egen hand underskrifvit 
och med Vårt Kung], sigill bekräfta låtit. Stockholms slott den 17 
november 1905. 

O S C A R . 
IL. S.) 

(Finansdepartementet.) ELOF BIESÉRT. 
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Af Kungl. kommerskollegium den 12 dec. 1905 fastställdt 
Formulär ti l l 

Anmälan om olycksfall i arbete 
enligt § 1 i Kungl. kungörelsen d. 17 nov. 1905. 

Till ...... 
(A landet länsmannen, i stad, där poliskanimare finnes, poliskammaren, 
i öfriga städer magistraten eller, där sådan ej finnes, stadsstyrelsen.) 

Jämlikt Kungl. kungörelsen den 17 november 1905 få ... under
tecknad ... härmed anmäla, att olycksfall i arbete inträffat, hvarom 
närmare uppgifter meddelas bär nedan. 

Denna anmälan ingår i exemplar och åtföljes af . 
bilagor, (likaledes i exemplar), nämligen... 

den 19. 

(Arbetsgifvarens eller arbets
föreståndarens namnteckning.) 

(Obs! Vid olycksfall, som medfört eller skäligen kan antagas medföra 
påföljd, som föranleder till ersättning enligt § 4 i lagen ang. ersättning för skada 
till följd af olycksfall i arbete den 5 juli 1901, skall anmälan afgifvas 
i två exemplar jämte intyg, som bör åtfölja densamma, likaledes i två exem
plar, i hufvudskrift eller besannad afskrift. 

Obs! Om flera personer skadats, skall för hvar och en af dem särskild 
anmälan afgifvas.) 

1. Arbetsgifvarens namn eller firma: 
( » pos tadress , i större stad äfven gata 

o. husnummer): 
j Då arbetet bedrifves af staten eller kommun, angifves 

jämväl a r b e t s f ö r e s t å n d a r e n s namn (och adress). 
Arbetsföretagets (eller verkets) namn: 

> b e l ä g e n h e t (kommun och län): 
» a r t (tillverkning af): 

;2. Tiden för olycksfallet: .... dagen den ... 19... 
kl. ... m. 

! 3. Den skadades namn (för- och tillnamn): 
! » födelseår och -dag: 

. (Kan ej födelseåret angifvas, meddelas 
den ungefärliga åldern.) 

> civilstånd: 

1 i> bo s t ad (noggrant angifven): 
» genomsnittliga arbetsförtjänst: 

(extra förmåner inräknade) 

» genomsnittliga arbetstid per dygn 
under de sex sista arbetsdagarna 
före den,då olycksfallet inträffat: 

» yrkesspecialitet (med uppgift tillika, 
om den skadade är arbetsförman): 

» speciell sysselsättning vid olycks
tillfället: 

den 18... 

ogift, gift, änk.., frånskild 
(Det rätta understrykes) 

kr. pr dag pr 
vecka pr månad. 
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4. Har läkarhjälp anli tats? 
(Obs! Har läkarhjälp anlitats i anledning af olycks

fallet, skall anmälan åtföljas af ett på arbetsgifvarens 
bekostnad anskaffadt läkarbetyg eller styrkt afskrift 
däraf.) 

5. Olycksfallets orsaker och förlopp: 
(Noggrann beskrifning angifvande i förekommande fall: 
a) antal vid olycksfallet skadade personer; 
b) den motor, transmission, arbetsmaskin, hiss, kran eller, 

såvidt angifvas kan, den del af sådan maskin, vid 
hvilken olycksfallet inträffat; e l ler , om olycksfallet 
inträffat genom explosion af eller under arbete vid 
ångpanna, e l le r förorsakats af elektrisk ledning, af 
användt verktyg, af sprängämnen, af eldfailiga, heta 
eller frätande ämnen, genom nedfallande eller samman
störtande föremål, genom fall under lastning eller 
lossning, under lyftning eller bärning af tunga före
mål, genom järnvägs- eller sp&rvägsdrift, inverkan af 
djur o. s. v. 

c) huru vid olycksfallet tillgått: den skadades och andra 
personers åtgörande vid olycksfallet; 

d) uppgift huruvida lyte eller sjukdom hos den skadade 
eller annan särskild orsak — t. ex. annan sysselsättning 
än den vanliga, frånvaron af skyddsanordningar eller 
anslag med försiktighetsföreskrifter o. s. v. — kan an
tagas hafva inverkat på olycksfallets inträffande.) 

6. Skadans beskaffenhet: (t. ex. förlust af kroppsdel, 
förlamning, brott, vrickning, krossår, sticksår, skärsår, 
sÖDderslitning, sinnesrubbning o. s. v. 

Skadad k r o p p s d e l : t. ex. arm, underarm, hand, 
tumme o. s. v. Obs! Höger eller vänster!) 
(Obs! Noggrann beskrifning vid svårare olycksfall.) 

7. Skadans omedelbara följder: 

Har den skadade t i l l följd af olycksfallet: 
a) aflidit? När? den . 19 ... i 

b) måst af bryta sit t arbete? När? » . . . . -»-... 

8. Hafva några åtgärder vidtagits t i l l förekommande! 

af dylika olycksfall för framtiden? och h vilka?) 

9. Den skadades olycksfallsförsäkring: 

I hvilken anstalt? 

Enl igt 10 § i lagen den 5 juli 1901? 

Enligt andra grunder? 
Försäkringens omfattning (belopp och villkor)?, __ 

10. Öfriga omständigheter, som arbetsgifvaren eller 
arbetsföreståndaren anser kunna tjäna ti l l upp
lysning angående olycksfallet? 
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Af Kungl. kommerskollegium den 12 dec. 1905 fastställdt 

Formulär till 

Efteranmälan om olycksfall i arbete 
enligt § 4 i Kungl. kungörelsen den 17 november 1905. 

Ti l l . 
(A landet länsmannen, i stad, där poliskammaro finnes, poliskammaren, 
och i öfriga städer magistraten eller, där sidan ej finnes, stadsstyrelsen.) 

Härmed anmäles, att arbetaren (arbetsförmannen) 
,som tmder arbete den 19 drabbats af 

olycksfall: 
a) är att anse såsom fullt återställd sedan den 19 ; 
b) till följd af skadan aflidit den 19 ; 
c) ännu å sextionde dagen efter olycksfallet däraf lider men (i 

hvilket sistnämnda fall jämväl angifves): 
1) skadans beskaffenhet? 

2) skadans påföljd? 

3) graden af invaliditet, där sådan uppkommit?. 

den 19.... 

(Arbetsgifvarens eller arbets
föreståndarens namnteckning.) 

Obs! Denna efteranmälan bör insändas, därest den skadade inom sextio 
dagar efter olycksfallet antingen blifvit fullt återställd eller ock i följd af skadan 
aflidit, ofördröjligen efter tillfrisknandet, resp. dödsfallet, men i annat fall 
ofördröjligen sedan sextio dagar efter olycksfallet förflutit. 

I de fall, då den skadade aflidit eller ock fortfarande lider men af olycks
fallet, skall vid anmälan fogas läkarbetyg angående dödsorsaken eller skadans 
beskaffenhet och den skadades tillstånd; kan läkarbetyg ej utan oskälig kostnad 
anskaffas, må i stället insändas intyg af präst i församlingen eller annan ämbets-
eller tjänsteman i orlen, af ordförauden i kommunalstämman eller ordföranden 

• eller ledamot i kommunalnämnden eller af ledamot i häradsnämnden. 

Ifylles 
i tilläm

pliga delar. 
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Utdrag ur lagen angående skydd mot yrkesfara den 10 maj 1889. 1) 

i § -
Med industriellt yrke förstås i denna lag idkande såsom näring af sågverks- och 

därmed förenad brädgåTdsrörelse; grufdrift eller annat därmed jämförligt arbete, som 
icke är att hänföra till bergsbruk: masagn eller hytta, stångjärnsbruk, manufakturverk 
eller annan inrättning, som afser tillgodogörande eller förädling af mineralrikets alster 
och ej är att som handtverk anse; fabrik, skeppsbyggeri-, stenhnggeri-, mejeri-, bryggeri-, 
mjöl- och sågkvarns- samt handtverkerirörelse, som drifves i så stor omfattning eller 
nnder sådana förhållanden i öfrigt, att den skäligen må anses som fabriksrörelse; bok
tryckeri; bränneri och annan med fabriksdrift jämförlig handtering. 

Utdrag ur lagen angående ersättning för skada till följd af 
olycksfall i arbete den 5 juli 1901. 

i § 
Varder arbetare skadad till följd af olycksfall i arbetet, vare i de fall, som i 2 

och 3 §§ afses, arbetsgifvaren pliktig att ntgifya ersättning enligt de i denna lag 
stadgade grunder. 

Sådan ersättning utgår dock ej i något fall för skada, som den skadade uppsåtli-
gen elier genom grof vårdslöshet själf ådragit sig, eller som nppsåtligen förorsakats af 
tredje man, där denne icke haft ledning af eller uppsikt öfver arbetet. 

Med arbetare förstås i denna lag jämväl arbetsförman. 

2 § -
Skyldighet att enligt 1 § utgifva ersättning åligge enskild arbetsgifvare, där han 

såsom yrke utöfvar någon här nedan omförmäld verksamhet, nämligen: 
1) skogsafverkning, sågverks- eller brädgårdsrörelse; 
2) upptagning af is eller torf; 
3) grnfdrift, sten- eller kalkbrytning. tegeltillverkning, bruksrörelse eller annan 

verksamhet, som afser tillgodogörande eller förädling af mineralrikets alster och ej är 
att anse såsom handtverk; 

4) fabriksrörelse; 
5) skeppsbyggeri-, bränneri-, bryggeri-, bageri-, slakteri-, mejeri- eller kvarnrörelse, 

som idkas på sådant sätt och i sådan omfattning att den kan anses med fabriksrörelse 
jämförlig; 

6) boktryckeriverksamhet; 
7) tillverkning af explosiva varor; 
8) skorstensfejareverksanihet; 
9) flottning; 

10) lastning eller lossning af varor; 
11) järnvägs- eller spårvägstrafik; 
12) byggnadsverksamhet, därnnder inbegripet jämväl utförande af väg- eller vat

tenbyggnad; 
13) bergsprängning, jordschaktning, stensättning,mnrning, timring eller taktäckning; 
14) utförande af elektriska ledningar eller af gas-, vatten- eller kloakledningar; 
15) verksamhet, som afser att framställa, öfverföra eller fördela elektrisk kraft, 

äfvensom drifvande af gas- eller vattenledningsverk. 
Ersättningsskyldigheten omfattar skada till följd af olycksfall, som härflyter från 

utöfningen af arbetsgifvarens yrke. 

') Jämlikt lag angående tillägg till lagen om skydd mot yrkesfara den 13 dec. 1895 
gäller anmälningsplikt äfven för sådan i 1 § omnämnd industriell rörelse, som af staten 
eller kommun idkas, ändå att rörelsen icke idkas såsom näring. 



FÖRÄNDRADE BESTÄMMELSER OM ANMÄLAN AF OLYCKSFALL. 11 

3 § -

Utöfvar staten eller kommun på yrkesmässigt sätt någon i 2 § omförmäld verk
samhet, vare staten eller kommunen ersättningsskyldig enligt 1 § för skada till följd 
af olycksfall, som härflyter från ntöfningen af den verksamhet. 

4 §• 

I ersättning enligt denna lag skall ntgifvas: 
l:o) om olycksfallet medfört väsentlig nedsättning af den skadades arbetsförmåga 

nnder mera än sextio dagar efter olycksfallet: en krona i sjukhjälp för hvarje dag 
från och med sextioförsta dagen intill dess den skadade blifvit från sådan nedsättning 
af arbetsförmågan återställd eller olycksfallet medfört för framtiden bestående förlnst 
eller minskning af arbetsförmågan eller döden inträdt; 

2:o) om olycksfallet medfört för framtiden bestående förlnst eller minskning af 
arbetsförmågan: en årlig lifränta, i förra fallet å tre hundra kronor och i senare fallet 
å det lägre belopp, som svarar emot arbetsförmågans minskning, räknadt från och med 
sextioförsta dagen efter olycksfallet eller från den senare tidpunkt, då olycksfallet med
fört för framtiden bestående förlnst eller minskning af arbetsförmågan; dock att lif
ränta icke skall ntgå i de fall, där ej arbetsförmågan blifvit nedsatt med minst en 
tiondedel; 

3:o) om olycksfallet inom två år medfört döden: 
a) begrafningsjälp med sextio kronor; 
bl till änka, när äktenskapet slntits före olycksfallet, en årlig lifränta af etthun-

dratjngu kronor från dödsfallet, så länge hon lefver ogift, och till hvarje minderårigt 
barn, som födts före olycksfallet eller födes efter olycksfallet i ett därförnt slutet 
äktenskap, en årlig lifränta af sextio kronor från dödsfallet, till dess det uppnått fem
ton års ålder; dock att där lifräntor till efterlefvande skulle sammanlagdt öfverstiga 
trehundra kronor, de skola i förhållande till hvad på enhvar lifräntetagare belöper, till 
detta belopp nedsättas, så länge anledningen till dylik nedsättning fortfar. 

B§. 
Vid bedömandet i hvad mån viss kroppsskada åstadkommit nedsättning af arbets

förmågan skall hänsyn tagas ej blott till skadans beskaffenhet och inverkan på den 
skadades förmåga i allmänhet att genom arbete sig försörja, utan äfven till skadans 
inflytande på de särskilda färdigheter, som för drifvande af den skadades yrke må 
vara erforderliga, samt till den skadades ålder och kön. Var den skadade vid olycks
fallet behäftad med kroppsskada eller lyte, skall hänsyn jämväl tagas till den mindre 
arbetsförmåga, som till följd däraf vid olycksfallet hos honom förefanns. 

I öfrigt skall tjäna till ledning: 
l:o) att i allmänhet förlnst af arbetsförmågan skall anses vara för handen vid full

ständig sinnesslöhet eller vansinne, vid allmän förlamning, vid blindhet å båda ögonen, 
vid förlust eller fullständig förlamning af båda händerna eller af båda fötterna eller 
af en hand och en fot; 

2:o) att i allmänhet vid här nedan omförmälda skador nedsättningen af arbetsför
mågan skall anses motsvara följande procent, nämligen: 

vid allmän svaghet i själsförmögenheterna femtio procent; vid allmän kroppslig 
svaghet femtio procent; vid blindhet å ett öga jämte försvagad syn å det andra sjuttio 
procent; vid blindhet å ett öga tjugn procent; vid döfhet å båda öronen femtio procent; 
vid döfhet å ett öra tio procent; vid ljumskbråck femton procent; vid förlust af en 
hand eller fot jämte minskad rörlighet hos hand eller fot sjnttio procent; vid förlust 
af en hand eller fot femtio procent; vid förlust af alla fingrarna å en hand femtio pro
cent; vid förlust af alla tårna å en fot tjugu procent; vid förlust af en tumme tjugu
fem procent; vid förlust af ett pekfinger femton procent. 
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10 §. 
Genom statens försorg inrättas en riksförsäkringsanstalt för öfvertagande, på sätt 

nedan i denna § sägs, af arbetsgifvares ersättningsskyldighet. 
Arbetsgifvare rare berättigad att i riksförsäkringsanstalten försäkra sina arbetare 

mot olycksfall, som i denna lag afses, med den verkan, att arbetsgifvaren, sä långt 
försäkringen räcker, varder från ersättningsskyldighet enligt denna lag fri. Har sådan 
försäkring ägt ram, må riksförsäkringsanstalten enligt de i 8 § stadgade grunder göra 
afdrag för utbetaldt skadestånd, så oek, sedan anstalten tillsagt arbetsgifvaren eller 
annan, som kan till utgifvande af skadestånd förbindas, i ersättningstagarens ställe 
uttaga skadeståndet, för så vidt motsvarande ersättning från anstalten utgår. ' 

Ar arbetsgifvare i anledning af inträffadt olycksfall skyldig att utgifva lifränta 
enligt denna lag, må han genom inköp i riksförsäkringsanstalten af dylik lifränta befria 
sig från betalningsskyldigheten och äge därefter, om annan är skadeståndspliktig, ena
handa rätt att uttaga skadeståndet, som i nyss afsedda fall tillkommer riksförsäkrings
anstalten. 

12 §• 
Inträffar olycksfall, som medfört eller skäligen kan antagas medföra döden eller 

annan påföljd, som enligt 4 § föranleder ersättning, åligge det arbetsgifvaren eller, om 
den skadade var stadd i arbete hos staten eller kommun, arbetsföreständaren att, sedan 
han genom anmälan från arbetaren eller eljest erhållit kännedom om olycksfallet, därom 
ofördröjligen göra skriftlig anmälan hos polismyndigheten i orten. Är den skadade af 
arbetsgifvaren försäkrad på sätt i 10 § afses, skall uppgift därom och om försäkringens 
omfattning i anmälan intagas. Närmare föreskrifter om anmälans innehåll meddelas af 
Konungen. Då anmälan hos polismyndigheten göres, skall samtidigt eller, där sådant 
ej kan ske, så snart som möjligt därefter till samma myndighet insändas på arbets-
gifvarens bekostnad anskaffadt läkarebetyg angående dödsorsaken eller skadans beskaf
fenhet och den skadades tillstånd; kan läkarbetyg ej utan oskälig kostnad anskaffas, 
må i stället insändas intyg af präst i församlingen eller annan ämbets- eller tjänste
man i orten, af ordföranden i kommunalstämman eller ordföranden eller ledamot i kom
munalnämnden eller af ledamot i häradsnämnden. 

Har hos polismyndighet anmälan skett angående olycksfall, hvarom nu är sagdt, 
eller sådant olycksfall eljest kommit till polismyndighetens kännedom, skall denna så fort 
ske kan hålla undersökning om olycksfallet; dock att, där anmälan åtföljts af arbets-
gifvarens behörigen undertecknade förklaring, att olycksfallet inträffat under sådana 
omständigheter, att ersättning enligt denna lag skall utgifvas, undersökning erfordras 
allenast om polismyndigheten finner sådan nödig. 

Polismyndighet, som i denna paragraf afses, är å landet länsmannen, i stad, där 
poliskammare finnes, poliskammaren och i öfriga städer magistraten eller, där sådan ej 
finnes, stadsstyrelsen. 

Polismyndigheten å landet eller i annan stad än Stockholm åligge att ofördröjli
gen aflämna de inkomna handlingarna äfvensom, där undersökning hållits, protokollet 
däröfver till Konungens befallningshafvande. 

22 §. 
Försummar arbetsgifvare eller arbetsföreståndare att i föreskrifven ordning göra 

anmälan eller insända läkarbetyg eller annat intyg, hvarom i 12 § är sagdt, bote från 
och med fem till och med två hundra kronor. Meddelar någon i sådan anmälan mot 
bättre vetande oriktig uppgift, straffes med böter från och med tjugufem till och 
med ett tusen kronor, där ej å förseelsen straff är i allmänna strafflagen utsatt. 

Böter, som enligt denna § ådömas, tillfalla kronan. Saknas tillgång till böternas 
fulla gäldande, skola de förvandlas enligt allmän strafflag. 
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Föreläsningskurser för arbetare år 1906. 

Den 30 dec. 1905 utfärdade Kungl. Maj:t efterföljande nådiga 
bref: 

»OSCAR — Sedan, på sätt i Vår nådiga kungörelse 
den 9 juni 1905 omförmäles, Riksdagen ställt till Vårt förfogande 
ett extra anslag för år 1906 af 155,000 kronor för att under de i 
berörda kungörelse stadgade villkoren användas till understöd åt 
sådana anstalter ocb föreningar, som anordna föreläsningskurser för 
arbetsklassen, dock att af detta anslag högst 4,000 kronor skulle 
kunna på de villkor, Vi bestämde, användas till understöd åt så
dana centrala anstalter, som förmedlade föreläsningar af ifråga
varande slag och åt lokala anstalter för sådana föreningar tillhanda-
hölle passande åskådningsmateriell, hafve Vi, med anledning af 
gjorda underdåniga ansökningar, öfver hvilka Våra vederbörande 
befallningshafvande yttrat sig, funnit godt att af berörda anslag 
tilldela nedannämnda lokala anstalter och föreningar följande be
lopp, nämligen: 

i Stockholms stad: jfr 

Stockholms arbetareinstitut . . . . 2,400 
Stockholms arbetareförening . . . . 1,500 
Stockholms borgareskola 1,500 
Södermalms arbetareinstitut . . . . 1,000 

i Stockholms län: 
Södertälje arbetareinstitut 700 
Norrtälje föreläsningsanstalt . . . 425 
Östhammars föreläsningsförening . . 250 
Sundbybergs föreläsningsförening . 500 
Botkyrka föreläsningsförening . . . 350 
Harg-Forsmnrk-Valö föreläsnings-

krets 300 
Sorunda föreläsningsförening . . . 300 
Solna föreläsningsförening 300 
Brännkyrka föreläsningsförening . . £00 
Saltsjöbaden-Neglinge folkbildnings

förening 300 
Haninge-Dalarö föreläsningsförening 200 

Kr. 
Tyresö föreläsningsförening . . . . 200 
Vätö föreläsningsförening 150 

i Uppsala län: 

Uppsala arbetareinstitut 1,100 
Enköpings arbetareföreläsningsföre-

ning 300 
Tiunda folkbildningsförening . . . 500 
Österby bruks föreläsniDgsanstalt . 300 
Olands härads föreläsningsanstalt . 300 
Dannemora sockens föreläsningsför

ening 250 
Skutskärs föreläsningsanstalt . . . 225 
Örbyhus och Vcndels föreläsnings

anstalt 225 
Löfsta brnks föreläsningsanstalt . . 200 
Dannemora grufvors föreläsningsan

stalt 200 
Söderfors braks föreläsningsanstalt 200 
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Kr. 
Örsundsbro föreläsningsförening . . 200 
Tobo föreläsningsanstalt 200 
Tierps föreläsningsförening . . . . 200 
Viksta föreläsningsförening . . . . 200 

i Södermanlands län: 
Eskilstuna arbetareinstitut . . . . 1,200 
Nyköpings föreläsningsanstalt . . . 650 
Strängnäs arbetareförcläsningsan-

stalt 350 
Torshälla och Nyby bruks föreläs

ningsförening 250 
Västra Vingåkers föreläsningsföre

ning 350 
Mariefreds pastorats föreläsningsan

stalt 300 
Flens föreläsningsförening 250 
Husby-Rekarne föreläsningsförening 250 
Kila föreläsningsförening 200 
Näfvekvarns föreläsningsförening . 200 
Stora Malms föreläsningsanstalt . . 200 
Julita föreläsningsförening . . . . 200 
Åkers folkbildningsförening . . . . 200 
Björkviks föreläsningsförening. . . 200 
Lerbo föreläsningsförening 200 
Malmköpings föreläsningsanstalt . . 175 

i Östergötlands län: 

Norrköpings arbetareinstitut . . . . 1,800 
Linköpings föreläsningsanstalt . . . 600 
Motala föreläsningsanstalt 500 
Norrköpings godtemplares föreläs

ningsanstalt 300 
Vadstena föreläsningsförening . . . 300 
Söderköpings föreläsningsanstalt . . 300 
Skeninge och Allhelgona föreläs

ningsförening 200 

Hammarkinds föreläsningsförening . 800 
Mjölby arbetareförenings föreläs

ningsanstalt 500 
Boxholms föreläsningsförening . . . 400 
Malmslätts föreläsningsanstalt . . . 300 
Atvids föreläsningsförening . . . . 300 
Häradshammars föreläsningsförening 300 
Östra Eneby föreläsningsförening . 300 
Hällestads föreläsningsförening . . 250 
Kvlllinge föreläsningsförening . . . 2">0 
Södra Aska ungdomsförenings före

läsningsförening 250 

Kisa föreläsningsanstalt 250 
Finspongs föreläsningsförening. . . 250 

Kr. 
Östergötlands ungdomsförenings före

läsningsförening 225 
Östra Husby föreläsningsförening . 200 
Klockrike föreläsningsförening. . . 200 
Tjärstads föreläsningsförening . . . 200 
Bjälbo föreläsningsförening . . . . 150 
FifVelstads föreläsningsförening . . 150 
Rök och Heda föreläsningsförening 125 

i Jönköpings län: 

Jönköpings arbetareinstitut . . . . 600 
Eksjö föreläsningsförening . . . . 450 
Tranås-Säby föreläsningsförening . 600 
Huskvarna arbetareinstitut . . . . 600 
Norra Hammars föreläsningsförening 500 
Värnamo föreläsningsförening . . . 450 
Hvetlanda föreläsningsförening . . 400 
Nässjö föreläsningsförening . . . . 400 
Gislaveds föreläsningsförening . . . 400 
Säfsjö föreläsningsförening . . . . 300 
Annebergs föreläsningsanstalt . . . 300 
Forsernms föreläsningsförening . . 300 
Vaggeryds föreläsningsförening . . 300 

i Kronobergs län: 
Växjö föreläsningsanstalt 400 
Lessebo föreläsningsförening . . . . 350 
Alfvesta föreläsningsförening . . . 300 
Markaryda föreläsningsförening . . 250 
Elmhnlts föreläsningsförening . . . 250 
Ljungby föreläsningsförening . . . 250 
Strömsnäs bruks föreläsningsföre

ning 250 
Kosta föreläsningsförening . . . . 250 
Vislanda föreläsningsanstalt . . . . 250 

i Kalmar län: 

Kalmar förcläsningsinstitut . . . . 700 
Oskarshamns föreläsningsförening . 700 
Västerviks föreläsningsförening . . 700 
Vimmerby föreläsningsförening . . 350 
Borgholms föreläsningsanstalt . . . 200 
Tjusts föreläsningsförening . . . . 625 
Södra Vi föreläsningsförening . . . 300 
Mönsterås föreläsningsförening. . . 300 
Odensvi föreläsningsförening . . . . 300 
Ankarsrums föreläsningsförening . . 275 
Runstens härads föreläsningsförening 250 
Fliseryds föreläsningsförening . . . 225 
Hultsfreds föreläsningsförening . . 225 
Aspelands föreläsningsförening. . . 225 
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Kr. 
ÖfTerums föreläsningsförening . . . 225 
Tuna föreläsningsforening 200 
Föreläsningsföreningen Johan Skytte 

i Ålem 200 
Dörby föreläsningsförening . . . . 200 

i Gottlands län: 
Visby föreläsningsförening . . . . 500 
Barskretsens föreläsningsförening . 200 

i Blekinge län: 
Karlskrona föreläsningsförening . . 600 
Karlshamns föreläsningsförening . . 450 
Ronneby föreläsningsförening . . . 400 
Mjällby föreläsningsförening.. . . 250 
Kallinge föreläsningsförening . . . 250 
Kyrkhults föreläsningsförening . . 250 
Olofströms föreläsningsförening . . 200 
Nättraby föreläsningsforening . . . 200 
Johannishns föreläsningsanstalt . . 200 
Stnrkö föreläsningsförening . . . . 200 
Bräkne-Hoby föreläsningsförening . 200 
Hällaryds föreläsningsförening. . . 150 

i Kristianstads län: 

Kristliga föreningen af nnge män i 
Kristianstad 500 

Ängelholms föreläsnhigsförening . . 400 
Simrishamns föreläsningsförening . 300 
Klippans föreläsningsförening . . . 700 
Hässleholms föreläsningsförening . 600 
Riseberga föreläsningsförening . . . 400 
Vinslöfs föreläsningsförening . . . 300 
Knislinge m. fl. socknarsföxeläsnings-

förening 300 
Båstads föreläsningsförening.. . . 300 
Ahus föreläsningsförening 300 
Färlöfs föreläsningsförening . . . . 300 
Sösdalaortens föreläsningsforening . 300 
Oppmannaortens föreläsningsföre

ning 275 
Åstorps föreläsningsförening . . . . 250 
Önnestads föreläsningsförening. . . 250 
Södra Mellby m. fl. socknars före

läsningsförening 225 
Vä-Skepparslöfs föreläsningsforening 225 
Degebergaortens föreläsningsföre

ning 225 
Smedstorps föreläsningsförening . . 225 
Tollarps med omnejd föreläsnings

förening 225 

Kr. 
Efveröds föreläsningsanstalt . . . . 235 
Vallby arbetareföreläsningsförening 200 
Centrala Villands föreläsningsföre

ning 200 
Järrestads biblioteks- och föreläs

ningsförening 200 
Skillinge föreläsningsförening . . . 200 
Tomelilla föreläsningsförening . . . 200 
Löderups föreläsningsförening . . . 200 
Hästveda föreläsningsförening . . . 2O0 
Glimåkra föreläsningsförening . . . 200 
Gustaf Adolfs och Rinkaby föreläs

ningsanstalt 200 
Tyringe föreläsningsförening . . . 200 

i Malmöhus län: 
Malmö föreläsningsförening . . . . 2,400 
Landskrona föreläsningsförening . . 1,000 

Hälsingborgs föreläsningsförening . 800 
Ystads föreläsningsförening . . . . 600 
Lunds arbetareinstitut 500 
Trelleborgs föreläsningsanstalt . . . 400 
Höganäs föreläsningsförening . . . 650 
Billesholm-Bjufs föreläsningsförening 600 
Hörby föreläsningsförening . . . . 500 
Eslöfs föreläsningsförening . . . . 500 
Arlöfs föreläsningsförening . . . . 450 
Limhamns föreläsningsförening . . 450 
Hörs föreläsningsförening 425 
Lackalänga föreläsningsförening . . 400 
Kjeflinge föreläsningsförening . . . 400 
Ekeby föreläsningsförening . . . . 400 
Herslöfs föreläsningsförening . . . 400 
Svedala föreläsningsförening 375 
Svalöfs föreläsningsförening . . . . 300 
Dalby föreläsningsanstalt 300 
Sofielunds föreläsningsforening. . , 300 
Örtofta föreläsningsförening . . . . 300 
Jordberga föreläsningsförening . . . 300 
Barsebäck-Hofternps föreläsnings för

ening 275 
Sjöbo föreläsningsförening . . . . 275 
Reslöfs föreläsningsförening . . . . 250 
Stehags föreläsningsförening . . . 2.">0 
Saxtorps föreläsningsförening . . . 250 
Billeberga föreläsningsforening . . 250 
Västra Kar leby föreläsningsförening 250 
Föreläsningsföreningen Union, Hass-

larp 250 
Bara och Mölleberga föreläsnings

förening 250 
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Kr. 
Röstånga föreläsningsförening . . . 250 
Lomma föreläsningsförening . . . . 250 
Råas föreläsningsförening 250 
Brnnnby föreläsningsförening . . . 250 
Hyellinge föreläsningsförening . . . 250 
Sireköpinge, Ottarps och Asmunds-

torps föreläsningsförening . . . . 225 
Anderslöf-Grönby föreläsningsföre

ning 225 
Billinge föreläsningsförening.. . . 200 
Löddeköpinge-Borgeby föreläsnings

förening 200 
Hököpinge föreläsningsförening . . 200 
Skifarps föreläsningsförening . . . 200 
Välinge föreläsningsförening. . . . 200 
Kågeröds föreläsningsförening . . . 190 
Löberöds föreläsningsförening . . . 153 

i Hallands län: 
Halmstads föreläsningsförening . . 1,100 
Falkenbergs föreläsningsförening . . 525 
Yarbergs föreläsningsförening . . . 500 
Kungsbacka föreläsningsinstitnt . . 250 
Laholms föreläsningsförening . . . 225 
Himle föreläsningsförening . . . . 1,200 
Ätradalens föreläsningsförening . . 900 
Slfiinge och närgränsande socknars 

föreläsningsförening 350 
Harplinge föreläsnirgsförening . . 300 
Getinge föreläsningsförening . . . . 300 
Oskarströms föreläsningsförening . . 300 
Voxtorps föreläsningsförening . . . 300 
Söndmms föreläsningsförening . . . 275 
Rydö föreläsningsförening 250 
Renneslöfs och Ysby föreläsningsför

ening 225 
Viske föreläsningsförening . . . . 200 
Kvibille föreläsningsförening . . . 200 
Tjärby föreläsningsförening . . . . 200 
Östra Kamps, Sknmmeslöfs och Hass-

löfs föreläsningsförening . . . . 200 
Veinge föreläsningsförening . . . . 200 
Arstads föreläsningsförening. . . . 150 

» Goteborgs och Bohus län: 
Göteborgs arbetareinstitut 2,400 
Lysekils föreläsningsförening . . . 350 
Kungälfs föreläsningsförening . . . 300 
Strömstads föreläsningsförening . . 300 
Göteborgs fögderis föreläsningsföre

ning 1,200 

Kr. 
Gärda föreläsningsförening . . . . 650 
Mölndals arbetareinstitut 600 
Krokslätts föreläsningsförening . . 450 
Jonsereds föreläsningsförening . . . 400 
Inlands Torpe härads föreläsnings

förening 350 
Tjörns godtemplares föreläsningsan

stalt 300 
Grebbestads godtemplares föreläs

ningsanstalt 300 
Lundens föreläsningsförening . . . 200 

i Alfsborgs län: 

Borås arbetareinstitnt 900 
Vänersborgs a r b e t a r e i n s t i t n t . . . . 750 
Alingsås föreläsningsförening . . . 500 
Ulricehamns föreläsningsförening . 300 
Trollhättans föreläsningsinstitnt . . 700 
Surte föreläsningsanstalt 600 
Rånnums föreläsningsinstitnt . . . 600 
Bollebygds härads föreläsningsföre

ning 350 
Mjöbäeks pastorats föreläsningsför

ening 350 
Lilla Edets föreläsningsförening . . 300 
Färgelanda och Ödeborgs föreläs

ningsförening . : 300 
Melleruds föreläsningsförening . . . 300 
Rölanda föreläsningsförening . . . 250 
Bengtsfors-Ärtemarks föreläsnings

förening 225 
Herrljunga föreläsningsförening . . 225 
Upphärads föreläsningsförening . . 200 

i Skaraborgs län: 

Sköfde föreläsningsanstalt 500 
Skara godtemplares föreläsningsan

stalt 450 
Mariestads föreläsningsanstalt . . . 350 
Lidköpings föreläsningsförening . . 300 
Falköpings föreläsningsförening . . 300 
Hjo föreläsningsförening 300 
Styrelsen för Vulkans skol- och bi

bliotekshus i Tidaholm 400 
Stora Hofstraktens föreläsningsför

ening 300 
Facklans föreläsningsanstalt i Vara 300 
Sten Stures föreläsningsanstnlt i 

Nossebro 300 
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Kr. 
Södra Laske härads föreläsningsför

ening 250 
Gnistans föreläsningsförening i Gräs

torp 250 
Hällekis föreläsningsförening . . . 250 
Lekäsa m. fl. socknars föreläsnings

förening 200 

i Värmlands län: 
Karlstads föreläsningsanstalt . . . 500 
Kristinehamns föreläsningsanstalt . 500 
Arvika föreläsningsanstalt . . . . 500 
Filipstads bergslags föreläsningsan

stalt 500 
Kroppa och Lnngsnnds föreläsnings

anstalt 400 
Hagfors föreläsningsförening. . . . 400 
Säffle föreläsningsförening 300 
Sanne föreläsningsförening . . . . 300 
Nyeds föreläsningsanstalt 250 
Grums föreläsningsförening . . . . 250 
Kils föreläsningsförening 250 
Nors föreläsningsförening 250 
Eda föreläsningsförening 250 
Ransäters föreläsningsförening . . . 200 
Vase föreläsningsförening 200 

i Örebro lån: 
Örebro föreläsningsförening . . . . 800 
Linde stads- och bergsförsamlingars 

föreläsningsförening 800 
Kora godtemplares föreläsningsan

stalt 300 
Askersunds föreläsningsförening . . 250 
Ljnsnarsbergs föreläsningsförening . 700 
Bofors godtemplares föreläsningsför

ening 400 
Degerfors föreläsningsförening . . 400 
Kumla ni. fl. socknars föreläsnings

förening 300 
Björkborns föreläsningsförening . . 300 
Fellingsbro föreläsningsförening . . 300 
Hallsbergs föreläsningsförening . . 200 
Askers förcläsningsanstalt 200 
Glanshammars m. fl. socknars före

läsningsförening 200 
Yxhnlts föreläsningsförening . . . 100 

i Västmanlands län: 

Västerås arbetareinstitut 1,200 
Sala föreläsningsförening 600 
Köpings föreläsningsförening . . . 400 

Kr. 
Arboga föreläsningsförening . . . . 400 
Norbergs arbetareinstitut 700 
Västanfors föreläsningsförening . . 400 
Kolbäeks, Svedvi och Bergs föreläs

ningsförening 400 
Kumla föreläsningsförening . . . . 300 
Knngsörs föreläsningsförening . . . 300 
Ramnäs-Snra föreläsningsförening . 300 
Siende härads jämte närgränsande 

socknars föreläsningsförening . . 300 
Sknltnna föreläsningsförening . . . 3C0 
Väster Löfsta föreläsningsförening 300 
Björskogs, Himmeta och Arboga sock

nars föreläsningsförening . . . . 300 

i Kopparbergs län: 

Falu föreläsningsförening 800 
Hedemora föreläsningsförening . . . 450 
Säters föreläsningsförening . . . . 300 
Avesta-Grytnäs föreläsningsförening 700 
Grangärde föreläsningsanstalt . . . 600 
Malungs föreläsningsförening . . . 500 
Hnsby föreläsningsförening . . . . 500 
Lima föreläsningsförening 500 
Envikens föreläsningsförening . . . 500 
Garpenbergs föreläsningsförening 400 
Mora föreläsningsförening 400 
Säfsnäs föreläsningsförening.. . . 400 
Leksands föreläsningsförening. . . 350 
By föreläsningsförening 350 
Borlänge föreläsningsförening . . . 300 
Folkäma föreläsningsförening . . . 300 
Föreningen Ludvika bokstnga . . . 300 
Föreläsningsföreningen Enighet och 

Vänskap i Grängesberg 300 
Gustafs föreläsningsförening . . . . 300 
Transtrands föreläsningsförening . . 300 
Vika-Hosjö föreläsningsförening . . 300 
Domnarfvets föreläsningsförening . 2C0 
Norrbärkes föreläsningsförening . . 250 
Stora Tnna föreläsningsförening . . 250 
Våmhus studiecirkel 250 
Orsa centralkommittés föreläsnings

förening 250 
Grycksbo föreläsningsförening . . . 200 
Vikmanshytte-Turbo föreläsningsför

ening 200 
Silfbergs sockens föreläsningsförening 200 
Studietemplet n:r 1 Nya krafter i 

Rättvik 200 
Sollerö föreläsningsförening . . . . 200 

2 
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Kr. 
i Gäfleborgs lån: 

(iäflc arbetareinstitut 1.600 
Söderhamns arbetareinstitut . . . . 1,000 
Hudiksvalls arbetareinstitut . . . . 800 
Norra Hälsinglands föreläsningsan-

stalt 1,200 
Ofvansjö—Torsåker—Högbo föreläs

ningsförening 600 
Bombns föreläsningsförening. . . . 500 
Bollnäs föreläsningsförening . . . . 400 
Valbo föreläsningsförening . . . . 300 
Ljusdals föreläsningsförening . . . 300 
Hamrange föreläsningsförening . . 300 
Hanebo föreläsningsförening . . . . 300 
Ljusne-Ala föreläsningsförening . . 300 
Järfsö föreläsningsförening . . . . 300 
Ockelbo föreläsningsförening . . . . 250 
Forsbacka föreläsningsanstalt . . . 250 
Hälsingtuna föreläsningsanstalt . . 225 

i Västernorrlands län: 

Sundsvalls föreläsningsförening . . 800 
Kristliga föreningen af nnge män i 

Härnösand 500 
Gudmundrä föreläsningsförening . . 900 
Hammar-Nylands undervisningsför

ening 600 
Sollefteå föreläsningsförening . . . 500 
Torsåkcrs och Styrnäs föreläsnings

förening 500 
Bollsta-Väja föreläsningsförening. . 450 
Alby föreläsningsförening 450 
Alnösnndets föreläsningsförening . . 350 

Kr. 
Ange föreläsningsförening 400 
Torps föreläsningsförening 225 

i Jämtlands län: 

Östersunds arbetareinstitut . . . . 1,000 
Jämtlands ungdomsförbunds föreläs

ningsförening 600 
Mörsils föreläsningsförening . . . . 250 
Krokoms föreläsningsförening . . . 250 
Ungdomsföreningen Idunas föreläs

ningsanstalt i Cndersäkers socken 200-
Näskotts föreläsningsförening . . . 150 

i Västerbottens län: 

Läseföreningen Minerva i Umeå . . 400-
Föreläsningsföreningen Iduna i Sand

vik 340 
Ytterstforsverkens föreläsningsföre

ning 270' 

i Norrbottens län: 

Tekniska skolans i Luleå föreläs
ningsanstalt 500 

Piteå föreläsningsförening 500 
Bodens föreläsningsanstalt . . . . 1,000 
Gällivare-Malmbergets föreläsnings

förening 600 
Nederkalix föreläsningsförening . . 600 
Kirana föreläsningsförening . . . . 500 
Arvidsjaurs föreläsningsförening . . 325 
Jlnnksands och Skuthamns föreläs

ningsförening 200 

I afseende å den i berörda kungörelse meddelade bestämmelsen 
angående föreläsningarnas ordnande hafve Vi funnit godt att för 
dem bland ofvannämnda anstalter, som hafva sin verksamhet å 
landsbygden eller dels i stad och dels å landet, göra sådana efter
gifter, att vid dessa anstalter ifrågavarande föreläsningar må hållas 
i hufvudsaklig öfverensstämmelse med angifna planer. 

De sålunda beviljade medlen skola beträffande Stockholms stad 
af Vårt statskontor och vidkommande landsorten af Våra befallnings-
hafvande till vederbörande utbetalas med halfva beloppet i början 
af juni 1906 och andra hälften i början af december samma år, se
dan genom intyg af inspektor, som Vår befallningshafvande jämlikt 
förenämnda kungörelse äger att förordna, blifvit styrkt, att de för 
ifrågavarande understöds åtnjutande stadgade villkoren, såvidt den 
förflutna delen af året angår, blifvit fullgjorda. 
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Vidare hafve Vi, vid pröfning af särskilda till Oss från vissa 
centrala anstalter insända ansökningar om understöd af statsmedel 
för förmedlande af föreläsningar utaf ifrågavarande slag och till
handahållande af passande åskådningsmateriell åt lokala anstalter 
för sådana föreläsningar, funnit godt att af förut omförmälda, under 
riksstatens åttonde hufvudtitel uppförda anslag för år 1906 bevilja 
dylikt understöd åt nedannämnda centrala anstalter med följande 
belopp: 

till folkbildningsförbundet i Stockholm kr. 1,000 
» centralbyrån i Lund för populära vetenskapliga föreläs

ningar » 1,000 
» Västra Sveriges folkbildningsförbund i Göteborg . . . » 500 
> Sydöstra Sveriges folkbildningsförbund i Norrköping » 500 

och äger statskontoret att dessa belopp till vederbörande på rekvisi
tion utbetala. 

Slutligen hafve Vi velat härigenom anbefalla Våra befallnings-
hafvande i Uppsala, Kalmar och Älfsborgs län att, enär ansökning
arna beträffande understöd åt Skutskärs föreläsningsanstalt, Aspe-
lands föreläsningsförening och Vänersborgs arbetareinstitut icke 
affattats i enlighet med föreskrifvet formulär, erinra dessa inrätt
ningars styrelser därom att, i händelse för samma inrättningar 
hädanefter skulle begäras statsanslag, då bör iakttagas hvad i sådant 
afseende må vara stadgadt. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —.» 

Kungl. Maj:ts ofvan åberopade kungörelse den 9 juni 1905 an
gående understöd till anordnande af föreläsningskurser för arbets
klassen öfverensstämmer i stort sedt med motsvarande kungörelser 
för föregående år, hvarom förut i dessa »Meddelanden» lämnats upp
lysningar.1 I 1905 års kungörelse har därjämte återgifvits Riks
dagens i skrifvelse den 18 maj s. å. gjorda uttalande om önskvärd
heten af, att föreläsningarna med afseende å ämnesval och fram
ställningssätt måtte anordnas så ändamålsenligt som möjligt och 
helst såsom sammanhängande undervisningskurser. Vidare hafva 
i kungörelsen Kungl. Maj:ts befallningshafvande ålagts att i sina 
utlåtanden öfver till dem inkomna ansökningar angifva den ordning, 
i hvilken de anslagsbegärande föreläsningsföreningarna anses förtjänta 
att komma i åtnjutande af understöd. 

Det till kungörelsen fogade formulär för ansökning om understöd 
af allmänna medel har ej heller undergått någonafsevärd förändring.2 

1 »Meddel.> 1904, s. 1—2: 1905, s. 6. 
.Meddel.» 1904, s. 2 - 3 . 
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I föregående häften af dessa »Meddelanden»1 hafva lämnats ÖfVer-
sikter öfver denna föreläsningsverksamhets utveckling samt redo
görelser för de hithörande anstalter och föreningar, som erhållit 
understöd af statsmedel för åren 1904 och 1905. Under hänvisning 
till hvad i sammanhang därmed anförts beträffande de meddelade 
uppgifternas innebörd och sättet för deras inhämtande lämnas här 
nedan några upplysningar om de föreläsningsanstalter — här ofvan 
särskildt angifna — som erhållit statsbidrag för år 1906. 

Tabellen å s. 22—23 redogör i kolumn 2 för anstalternas fördel
ning på landsbygd och städer inom olika delar af landet. Kolumnens 
siffror återfinnas i nedanstående tablå, som för jämförelses skull äfven 
upptar antalet anstalter inom olika län åren 1904 och 1905. 

Antal föreläsningsföreningar. Antal föreläsningsföreningar. 

Hela antalet statsunderstödda föreläsningsanstalter för 
arbetare utgjorde sålunda: 

År 1906. År 1905. År 1904. 
I städer (och köpingar) . . . . 104 102 80 
På landsbygden . 2S3 232 167 

Tillsammans 387 334 247 

Antalet anstalter, som från år 1904 till år 1905 ökats med 87 
eller 35 %, hade till år 1906 tillväxt med 53 eller 16 % hvilken se
nare ökning nästan uteslutande belöper sig på landsbygden. Af de 
under år 1905 verksamma anstalterna hade 15 underlåtit att anhålla 
om statsunderstöd för jämväl år 1906; i deras ställe hafva emellertid 
68 andra tillkommit, under det att ytterligare 25 visserligen begärt 
men ej fått statsbidrag för sistnämnda år. 

Bland de olika landsdelarna står nu som förr Skåne främst med 46 
anstalter i Malmöhus län (8 i städer och 38 å landsbygden) samt 31 

1 »Meddel.» 1904, s. 1—15, 1905, s. I—11. 
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i Kristianstads län (6 i städer och 25 på landsbygden). Därnäst 
komma Kopparbergs, Östergötlands och Hallands län med resp. 31, 
26 och 21 förelasningsföreningar. 

De under år 1906 statsunderstödda föreningarnas ekono
miska förhål landen framgå äfven af tabellen å s. 22—23. Samt
liga 387 anstalter hade gjort framställning att erhålla statsunder
stöd om tillsammans 193,421 kr., nämligen de 104 föreningarna i 
städer 80,262 kr. och de 283 föreningarna på landsbygden 113,159. 
Häraf beviljades för de förra 62,850 kr., för de senare 89,150 kr. 
eller resp. 78-3 och 78-8 % af de begärda beloppen; för alla tillhopa 
sålunda 152,000 kr. eller 78-6 % af hvad de tillsammans begärt. 
Motsvarande procenttal voro år 1905 för städerna 71, för lands
bygden 72-5 eller i genomsnitt 72 samt år 1904 för städerna 77'6, 
för landsbygden 7T9 eller i genomsnitt 74-6. Till följd af det ökade 
belopp, som för innevarande år stod till förfogande för bidrag åt 
förläsningsföreningar, kunde följaktligen deras ansökningar därom 
denna gång beviljas i större utsträckning än förut varit fallet. 

Föreningarnas beräknade inkomster för åren 1904—1906 för
delade sig på följande sätt: 

Vid en granskning af ofvanstående relativa tal faller genast 
i ögonen, hurusom statsbidragets betydelse för föreläsningsänstal-
ternas ekonomi med innevarande år afsevärdt ökats, nämligen från 
39-2 % år 1904 och 39-5 ? år 1905 till 42-9 % af hela den beräk
nade inkomstsumman för år 1906. Under samtliga dessa år hafva 
anstalterna på landsbygden fått relativt större bidrag af staten. 
Liksom föregående år framträder vidare, att föreningarna på lands
bygden åtnjuta ett jämförelsevis ringa understöd från sina resp. 
kommuner. Dock har i detta hänseende någon ökning nu inträdt, 
hvaremot rubriken »öfriga inkomster> minskats från 34"3 K år 1905 
till 30-7 % år 1906 i genomsnitt för hela riket. Denna inkomstpost 
spelar allt framgent mindre roll för städerna än för landsbygden, 
där organisationer och enskilda, särskildt större bruks- och sågverks-
bolag, visa en betydande offervillighet för föreläsningsverksamheten. 
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Föreläsningsföreningar, som erhållit statsbidrag 
för år 1906. 
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(Forts.) Föreläsningsföreningar, som erhållit stats
bidrag för år 1906. 
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Totalbeloppen af föreläsningsföreningamas beräknade inkomster 
utgjorde för åren 

Främst bland de olika landsdelarna med afseende å föreningarnas 
inkomstsummor står naturligtvis Malmöhus län med sammanlagdt 
42,040 kr. (42,796 år 1905); närmast därefter märkas Kopparbergs 
län med 25,116 kr. (20,205 år 1905) samt Göteborgs och Bohus län 
med 22,702 kr. (22,801 år 1905), hvarefter följa Östergötlands, Kr i 
stianstads och Gäfleborgs län med inkomstbelopp om resp. 21,165, 
20,324 och 19,840 kr. Stockholms stad, som år 1904 intog andra 
och år 1905 fjärde platsen, kommer denna gång i sjunde rummet 
med 18,900 kr. (19,060 år 1905). Sist i raden står gifvetvis Gottlands 
län med 1,400 kr., men Västerbottens län når icke mycket högre, 
nämligen endast t i l l 2,135 kr. 

Grupperas däremot länen efter den genomsnittliga inkomst, som 
kommer på hvarje förening, blir ordningen följande: Stockholms 
stad, Göteborgs och Bohus, Gäfleborgs, Västernorrlands och Norr
bottens län med resp. 4,725, 1,746, 1,240, 1,198 och 1,147 kr. för 
hvarje förening. Skånelänen nå denna gång ej iipp ti l l medeltalssiffran, 
som för hela riket utgör 917 kr . ; för städerna blir motsvarande ta l 
1,503 kr., för landsbygden 701 kr. Dessa genomsnittliga tal äro alla 
lägre än 1905 och än mer 1904 års siffror, hvilket förhållande emeller
tid ej får anses innebära, at t de under nämnda år verksamma före
läsningsföreningarna skulle hafva at t påräkna mindre inkomster 
under år 1906. Förklaringen ti l l det anmärkta förhållandet l igger 
gifvetvis däri, att, sedan under den föregående tiden i de flesta mera 
betydande orter föreläsningsföreningar trädt i verksamhet och er
hållit statsbidrag, rörelsen numera företrädesvis utbreder sig t i l l 
mindre platser, där föreningarna ju ej kunna erhålla så stort ekono
miskt stöd och ej heller utöfva samma omfattande verksamhet. 

Oaktadt statsbidrag för år 1906 kunnat beviljas ett betydligt 
större antal föreläsningsföreningar än för år 1905, måste emellertid 
äfven denna gång anslag förvägras åtskilliga sådana af det skäl, 
att medel ej vidare funnos för ändamålet disponibla. Dessa för
eningar, som ej erhållit ansökt statsbidrag för år 1906, voro t i l l an
talet 25 och hade för nämnda å r beräknat inkomster till ett samman
lagdt belopp af 6,259 kr., hvaraf 1,330 kr. tillförsäkrats dem af 
kommuner och 1,827 kr. garanterats på enskild väg; återstoden 3,102 
kr. begärdes sålunda i understöd från staten. Om det sammanlagda 
beräknade inkomstbeloppet fördelas på samtliga dessa föreningar, 
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skulle på hvar och en af dem hafva belöpt sig i genomsnitt endast 
250 kr. (mot 307 kr. år 1905 ock 634 kr. år 1904). 

Det för år 1906 af riksdagen på Kungl. Maj:ts framställning 
beviljade beloppet af 155,000 kr. har sålunda icke medgifvit, att 
understöd kunnat beviljas samtliga de föreläsningsföreningar och an
stalter, som därom gjort framställning, än mindre att deras ansök
ningar om bidrag kunnat i sin helhet bifallas. Då det härigenom 
visat sig, att intresset för anordnande af dylika föreläsningskurser 
fortfarande så ökats, att det därför afsedda anslaget ej varit för det 
afsedda ändamålet tillräckligt och då ingen anledning finnes till det 
antagandet, att detta intresse skulle under den närmaste framtiden 
minskas, har Kungl. Maj:t hos innevarande års Riksdag hemställt 
om ytterligare förhöjning i anslaget, så att för år 1907 skulle kunna 
disponeras ett belopp af 180,000 kr. Häraf skulle dock högst 4,000 
kr. kunna användas till understöd åt sådana centrala anstalter, som 
förmedla föreläsningar af ifrågavarande slag och hvilka åt lokala 
anstalter för sådana föreläsningar tillhandahålla passande åskådnings
material. 
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Arbetsförhållandena å olika orter i riket under 
fjärde kvartalet af år 1905. 

(Enligt ombudens rapporter, delvis kompletterade med andra uppgifter.) 

Stockholm. 
(Redogörelsen grundar sig på uppgifter (rån 48 arbetsgifvare eller arbetsgivare

organisationer samt 19 arbetareorganisationer.) 

Stenindustrien. I stenhuggeriyrket var arbetstillgången i början af kvartalet 
rätt god, men försämrades under dess lopp. Detta är ju också det vanliga vid denna 
tid inom detta yrke pä grund af mindre Hflig byggnadsverksamhet under vintern. 
Emellertid synes arbetstillgången i år hafvs varit något bättre än under motsvarande 
tid i fjol. Öfverflöd på arbetskraft rådde dock under hela kvartalet, och arbetstiden 
förkortades med dagarnas förkortning. 

FasadstentiHvevkningen kämpar med svårigheter på grand af ringa arbets-
tillgång. 

Metallindustrien. I guldsmedsyrket var arbetstillgången under detta kvartal 
ännu bättre än under det föregående, såsom för öfrigt vanligt är i detta yrke. Öfver-
tidsarbete förekom, men man klagar likväl ej öfver brist på arbetskraft; ej heller har 
öfverflöd därpå förefunnits. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Inom en del af den elektrotekniska 
branschen, som berördes af den stora verkstadslockouten, återupptogs arbetet den 13 
november, ehuru i början med mindre arbetsstyrka än vanligt. Småningom ökades 
emellertid densamma, så att den vid årets slut uppgick till det normala. Lönerna 
äro desamma som före konfliktens utbrott. 

I fråga om den mekaniska verkstadsindustrien och skeppsvarfven var arbets
tillgången god. På arbetskraft rådde i allmänhet öfverflöd, om också på vissa håll 
omedelbart efter lockoutens upphörande brist på erforderlig arbetskraft förspordes. På 
en del verkstäder ägde på grund af det nya aftalets bestämmelser om minimilöner 
vissa löneförhöjningar rum, med 2 eller 3 öre pr timme. På vissa håll förkortades 
också arbetstiden med 3 timmar pr vecka. 

Inom vågtillverkningen måste efter lockoutens upphörande 2 timmars öfvertids-
arbete per dag äga rum för att effektuera de genom konflikten fördröjda beställ
ningarna. 

I fotogénköksfabrikationen var arbetstillgången god och bättre än under mot
svarande tid föregående år. Öfvertidsarbete förekom. 

Om det nya aftalet inom verkstadsindnstrien, se dessa >Medd> sid. 55 ff. 
Byggnadsverksamheten. I fråga om asfalt- och cementtillverkningen var 

tillgången å arbete god under hela kvartalet, ehuru bättre i dess början än mot dess 
slnt. Arbetstillgången visade sig också något mindre riklig än under Beptember. Då, 
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sysselsattes i dessa fack 1,113 arbetare, i oktober sjönk antalet till 1,073 och i no
vember och december till respektive 1,024 och 1,009. Emellertid var arbetstillgangen 
ej obetydligt större än under samma kvartal 1904, da under de tre månaderna antalet 
sysselsatta arbetare utgjorde respektive 847, 701 och 67C. Öfverflöd på a rbe t sk ra f t 
har som vanligt förefunnits. Af cementgjuteriarbetarefackföreningens medlemmar voro 
under oktober 24 man arbetslösa (mot 20 i september), nnder november 28 och under 
december 27. På grund af dagarnas förkortning har a rbe t s t iden minskats. Under 
oktober utgjorde den 9 »/a å 9 timmar pr dag, under november och december 9 å 8 
timmar. Öfver t idsarbe te förekom under november på en arbetsplats; antalet öfver-
tidstimmar uppgick till 267. Under december arbetades vid en arbetsplats i dag- och 
nattlag, och utgjorde den tid, som nattläget använde, 1,980 arbetstimmar. 

Inom grundläggeri- och bergsprängarefacket var arbetstillgangen under kvartalet 
i det hela ganska god; nnder december blef den emellertid för grundlaggeriarbetare 
knapp, men förbättrades för bergsprängare. Under oktober påbörjades 11 arbeten och 
;ifsiutades 13; under november och december voro motsvarande siffror respektive 10 och 
12 samt 12 och 13. Vid oktober månads utgång voro arbetsplatserna 65, vid kvar
talets slut 62. Under oktober sysselsattes i medeltal 714 grundlaggeriarbetare och 222 
bergsprängare, nnder november voro motsvarande tal 688 och 212 samt under decem
ber 680 och 232. Under oktober anmäldes 72 arbetslösa, tillhörande grundläggeri-
»rbetarefackföreningen, samt under november och december 83 och 64. Antalet som 
arbetslösa anmälda bergsprängare uppgick för de tre månaderna till resp. 18, 23 
och 13. 

Öfver t idsarbete förekom under oktober, ehuru i mindre utsträckning. Arbets
t iden sjönk på grund af årstiden från 10 timmar i början af oktober till 8 under 
november och december. Emellertid arbetades under december vid artificiell belysning 
på 10 arbetsplatser, sysselsättande 78 bergsprängare och 260 grundläggeri- och extra 
arbetare, och utgjorde arbetstiden då 10 timmar per dag. 

I målarefacket aftog arbetstillgangen, såsom vanligt är vid denna årstid. I de
cember voro omkring 70 ä 80 procent af yrkets arbetare ntan sysselsättning. Arbets
tiden sjönk från i medeltal 8 timmar om dagen i oktober till i medeltal 6 timmar 
onder november och december. 

I guldlistarbetarefacket inträffade inga förändringar under detta kvartal. 
Inom murbruksfabrikationen har tillgången å arbete varit normal, och någon 

synnerligt liflig murningsverksamhet, såsom man möjligen kunnat vänta sig efter den 
stora konflikten på sommaren, lär icke ha förmärkts. En löneförhöjning har ägt rum: 
till 36 öre pr timme mot förut 32 ä 33 öre. 

Den 5 oktober konstituerades Södertälje byggnadsarbetsgifvareförbund. 
Trävaruindustrien. I snickerifabriksbranschen var arbetstillgangen tämligen 

god och någorlunda jämn under hela kvartalet. I Tyskland har efterfrågan efter 
svenska dörrar åter framträdt, sedan de inom byggnadsverksamheten därstädes nnder 
sommaren uppkomna arbetsinställelserna under loppet af september upphört. Någon 
starkare efterfrågan på grund af att den nya tulltaxan skall träda i kraft den 1 mars 
detta år lär emellertid icke ha försports. De tyska importörerna af svenska snickeri
alster synas således taga för gifvet, att de höga tyska tullsatserna icke skola komma 
att tillämpas gentemot Sverige, utan att traktatunderhandlingarna skola föra till ett 
positivt resultat. 

Den engelska marknaden uppgifves vara mera tryckt än någonsin. 
I det hela uppges ställningen inom denna yrkesgren vara sämre än under mot

svarande kvartal föregående år och öfverflöd på arbetskraft vara förhanden. 
I möbelsnickeriet fanns särdeles god arbetstillgång, och ställningen var bättre än 

under föregående kvartal och äfven bättre än under motsvarande tid året förut. Någon 
brist på arbetskraft har emellertid icke framträdt, men öfvertidsarbete har före
kommit. 
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I vagnmakeriet fanns fortfarande god tillgång på arbete, men Sfvertidgarbete 
förekom blott i ringa omfattning och endast på en del verkstäder. Löneförhöjning 
ägde rum i fråga om de vagnmakare, som arbeta vid bryggerierna (se närings- och 
njutningsmedelsindustrien). 

I korkindustrien, var arbetstillgången medelgod, men sämre än nnder föregående 
kvartal. I detta yrke är arbetstillgången bäst nnder den varma årstiden. Under den 
kallare tiden af året förekommer oftast minskning af arbetstiden eller afskedande af 
arbetare på grund af brist på sysselsättning. Så minskades under ifrågavarande kvartal 
vid en arbetsplats med omkring 60 manliga och kvinnliga arbetare arbetstiden med l1/» 
timme. Emellertid var ställningen måhända något bättre än nnder motsvarande tid 
föregående år. Som allmänt omdöme kan också sägas, att arbetstillgången nu är något 
jämnare än förr. 

Gällande arbetsaftal trädde i tillämpning den 1 juni 1905. 
Mellan Svenska träarbetarefackförbundet och Sveriges träindustriförbund in-

gicks i november ett löneaftal, som innebar en viss förhöjning af arbetslönerna. 
Läderindnstrien. 1 gnrfveriyrket var tillgången å arbete under detta kvartal 

dålig, och öfverflöd har rådt på arbetskraft. En stor fabrik skall under detta år ned
läggas, hvadan driften där efter hand inskränkts och arbetare uppsagts. 

Textilindustrien. Inom bomullsspinneri- och väfveribranschen var arbetstill
gången mycket god och utvisade förbättring gentemot såväl föregående kvartal som 
motsvarande tid 1904. Brist på arbetskraft gör sig starkt gällande, särskildt i fråga 
om väfverskor. 

Beklädnadsindustrien. I linnesömnadsbranschen var tillgången på arbete 
tillfredsställande och bättre än nnder motsvarande tid föregående år. 

I skrädderiyrket var arbetstillgången ganska god. 
Inom stråhattfabrikationen var arbetstillgången sådan den brakar vara vid denna 

tid på året. 
I fråga om filthattillverkningen äro hösten och vintern den bästa tiden, men 

fjärde kvartalet har 1905 varit sämre än 1904. 
Felbhattillverkningen hade att uppvisa god arbetstillgång med brist på arbets

kraft och öfvertidsarbete. Förhållandena voro bättre än under samma kvartal 1904. 
I trikåbmnschen var tillgången på arbete fortfarande god med brist på duglig 

arbetskraft. Arbetslönerna ökades på en fabrik för vissa arbetare med cirka 10 
procent. 

I halsduksf/ibrikationen inträdde inga förändringar under kvartalet. 
Inom paraplybranschen var arbetstillgången god oeh bättre än förut. 
Inom sko- oeh nåtlingsbranschen var arbetstillgången mindre tillfredsställande. 

För handskoavbetarne var den nnder oktober god, men försämrades under de följande 
månaderna. 

Xfiringrs- och njntningsmedelsindustrien. I fråga om sockertillverkningen 
voro förhållandena desamma som under tredje kvartalet. 

1 kvarnindustrien var arbetstillgången på somliga håll god, på andra ej så god, 
som man väntat vid denna tid på året, som brnkar visa uppgång. Öfvertidsarbete har 
emellertid åtminstone vid en kvarn förekommit. 

I slakteri- och charkuteribranschen var tillgången 4 arbete i oktober god och 
utvisade förbättring gentemot den närmast föregående tiden, om också tillverkningen 
var något mindre än under samma månad 1904. I november minskades arbetstill
gången, men i december förbättrades ställningen såsom vanligt under denna månad. 
Öfvertidsarbete måste tillgripas; veckan före juldagarna utgjorde det 4 a 5 timmar pr 
dygn. Julmånaden 1905 synes för denna bransch t. o. m. hafva att uppvisa större om
sättning än samma månad året förut. 

I oktober startades ett nytt slakteribolag. 
I november började ny matvarustadga att tillämpas. 
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Det gällande arbetsaftalet inom denna yrkesgren är ingånget t i l l den 1 novem
ber 1906. 

I bageriyrket minskades arbetstillgången och ökades arbetslösheten under detta 
kvartal . Den 31 december voro 151 arbetare ntan sysselsättning. Man synes skrifva 
detta förhållande, åtminstone ti l l en del, på de 3-öres franska brödens räkning. 

Inom bryggeriiiidustrien voro förhållandena oförändrade. 
Med i denna industri sysselsatta tunnbinderiarbetare, vagnmakare och snickare 

träffades under kvartalet ny t t löneaftal. A r b e t s t i d e n är därigenom bestämd t i l l 10 
t immar. M i n i m i l ö n 120 kronor i månaden. För ö f v e r t i d s a r b e t e betalas 70 öre 
per timme och, om det faller mellan kl. 9 e. m. och 5 f. m., 95 öre per timme. Sön-
och h e l g d a g s a r b e t e likaledes med 95 öre. 

Hvarje gift arbetare erhåller vid sjukdomsfall 2,s samt ogift arbetare '/» af gäl
lande aflöning samt fri läkarevård. 

Dessutom åtnjuter gift arbetare fri läkarevård och fri medicin för hustru och barn. 
Arbetare, som inom arbetet träffas af olycksfall, medförande tillfällig sjukdom, 

erhåller fall aflöning under sjukdomstiden. Medför olycksfallet invaliditet eller död, 
erhålles den godtgörelse, som lagen angående ersättning för skada ti l l följd af olycks
fall i arbete den 5 juli 1901 härför föreskrifver. 

Vid olycksfall utom arbetet utgår aflöningen såsom vid sjukdomsfall. För sådant 
olycksfall försäkras hvarje arbetare för 2,000 kronor. 

Ordinarie arbetare, som vari t vid bryggeriet anställd i två år, erhåller årligen 
ntan afdrag af gällande månadslön semester under en vecka. 

Alla tvister hänskjutas t i l l skiljenämnd. 
Aftalet gäller från och med den 1 januari 1906 ti l l och med den 1 juni 1908 och 

så ytterligare år för år med tre månaders uppsägning, med undantag af tnnnbindarnes 
aftal, som utlöper den 1 oktober 1907. 

I fråga om cigarr- och cigarettillverkningen var tillgången på arbete normal 
och bättre än förut. Något stort öfverflöd på arbetskraft förekom ej. Vid kvartalets 
början var de arbetslöses antal 13, vid dess slut 4, d. v. s. respektive 144 och 0'44 
procent af arbetarne i facket Öfvertidsarbete förekom endast veckan närmast före jul 
och blott för några få arbetare. 

D e n k o m i s k - t e k n i s k a och be lys i i i i igs i i idus t r ien . Inom såp- och tvålfabrika
tionen inträffade nnder kvartalet inga förändringar. 

Vid stearinljustillverkningen ägde öfvertidsarbete rum, på grund af stillastående 
vid en fabrik under sommarmånaderna i och för omändringar, så a t t den till stearin-
Ijusstöpningen hörande personalen — 140 kvinnor — hade 12 timmars arbetstid under 
fem af veckans dagar. 

I fråga om sprängämnestillverkningen ägde liknande förhållanden rum. På 
grnnd af ombyggnad under sommaren hade fabrikationen en tid legat nere. När den 
åter upptogs, forcerades tillverkningen och öfvertidsarbete ägde rum. Någon brist på 
arbetskraft omtalas emellertid ej. Den lönereglering, som fastslogs på våren 1905, har 
fortfarande gällande kraft. 

I tvättbranschen var arbetstillgången god och hvarken öfverflöd eller brist på 
arbetskraft förspordes. 

I elektricitetsverksbranschen var strömförbrukningen stadd i stigande såsom na
tur l igt är vid denna årstid. 

P a p p e r s i n d u s t r i e n . Bokbinderiarbetarne i Stockholm ha erhållit nyt t löne-
och arbetsaftal. För utlärda manliga arbetare gälla enligt detta följande m i n i m i 
l ö n e r : under de två första åren 20 kronor, under de tre därpå följande åren 23 kr. 
och därefter 25 kr. pr vecka. För utlärda kvinnliga arbetare äro minimilönerna: 
under de två första åren kr. 13. 50 och därefter kr. 14. 60. 

I mån af ökad arbetsduglighet skall aflöningen höjas. 
För vissa slags arbeten äro prisen fastställda i specialtariffeT. 

Aftal för 
vitåa arbetare 

i bryggeri-
initutrien. 

Lone- och ar-
beUafial för 
bokbinderi
arbetarne i 
Stockholm. 
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Kvinnlig arbetare, som sysselsattes vid haft-, paginerings- eller linieringsmaskin, 
erhåller, sedan hon blifvit utlärd och fyllt 21 år, en minimilön af kr. 1550. 

Ben o rd ina r i e a r b e t s t i d e n är 55'A timmar i veckan under åren 1906 och 
1907 och därefter 54 timmar. Det dagliga arbetet börjar tidigast kl. 7 f. m. och 
slntar senast kl. 8 e. m. 

Ofver t idsa rbe te betalas för veckolönsarbetare med 33V« procents tillägg till 
den ordinarie veckolönen för de två första öfvertidstimmarna å söckendag och med 100 
procents tillägg för all annan öfvertid, dock i vissa fall — för arbete å jul-, nyårs-
och midsommardagarna m. m. — med 150 procents tillägg. 

Förekommer ofvertidsarbete för styckarbetare, skall för sådant utgå följande extra 
tillägg pr timme: 

för manlig styckarbetare 15 öre, motsvarande 33'/s proc. 

I händelse af arbetsbrist må arbetsgifvaren kunna inskränka arbetstiden, så att 
afskedande af arbetare af sådan anledning i görligaste mån undvikes. 

En ömsesidig uppsägn ings t i d af 8 dagar skall gälla. 
Vid olycksfa l l i a rbe te lämnas ersättning äfven för de första dagarna efter 

detsamma. 
För att antagas till l ä r l i ng fordras att ha fyllt 16 år. Läro t iden skall vara 

4 år för manliga och 3 år för kvinnliga lärlingar. 
Minimiaf löningen till lärlingar utgår pr vecka: 

Meningsskiljaktigheter angående tillämpningen af gällande tariff hänskjatas till 
en permanent tarirfnämnd, bestående af 5 personer. 

Aftalet trädde i kraft den 1 jan. 1906 samt gäller till den 1 juli 1908 och där
efter år efter år. Uppsägningstid är 6 månader. 

Den grafiska industrien. Inom boktryckeriyrket var tillgången å arbete i 
början af ifrågavarande kvartal ganska god och ofvertidsarbete började förekomma inom 
de större tryckeriernas tryckeriafdelningar. Emellertid rådde öfverflöd på arbetskraft 
inom skilda grupper. I november blef arbetstillgången mycket god inom tryckeriafdel-
ningarna, hvadan ofvertidsarbete i större omfattning där måste användas, men där
emot dålig inom en de! större tryckeriers sätteriafdelningar. En förändring i sist
nämnda afseende inträffade emellertid i december, så att i början af denna månad 
t. o. m. brist på sättare, om också blott tillfällig, förekom. Mycket ofvertidsarbete 
ägde också ram nnder december månad inom tryckeriafdelningarna och åtskilligt här 
och hvar äfven inom sätterierna. Förhållandena ha gestaltat sig tämligen lika denv 
som rådde under samma kvartal 1904. 

Någon brist på arbetskraft har i det hela taget icke rådt, snarare något öfverflöd. 
I oktober anmäldes som arbetslösa: 2 sättare, 3 sättarinnor, 4 sättareelever, 5 tryckare^ 
1 rotationstryckare samt 6 iläggare och digelpresstryckare. I november: 4 sättare, 1 
sättarinna, 1 tryckare, 1 digelpresstryckare, 1 iläggare och 1 stilgjutareelev. I decem
ber: 6 sättare, 3 tryckare och 2 iläggare. Kvarstående anmälda arbetslösa vid årets 
slnt voro: 4 sättare, 1 tryckare och 1 iläggare. 
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I stentryckerifackct var arbetstillgången under ifrågavarande kvartal medelgod 
och utvisade förbättring i förhållande till närmast föregående tid. 

Transportarbete. De extra stationskarlarne vid Stockholm» stationer begärde 
under kvartalet förhöjd dagaflöning. Distriktsförvaltningeu afgaf i december det svaret 
att aflöningen vid antagandet skalle som fornt utgå med kr. 225, men efter 6 måna
ders anställning höjas till kr. 2 50, efter ytterligare 6 månader till kr. 2'80 samt 
efter ännu 6 månader till 3 kronor pr dag. 

Kuskarne vid Stockholms hyrkuskverk erhöllo i december nytt löneaftål. 
Lönen är genom detsamma bestämd till 65 kr. pr månad samt för södra hyrkusk

verken till 70 kr. Från 1 jan. 1907 höjes aflöningen med ytterligare 5 kr. pr månad. 
Löneförhöjningen uppgår sålunda till 120 kr. pr år för kuskarne på norr och 180 kr. 
för kuskarna på söder. Dessutom erhålla kuskarne för expresskörning och dylikt en 
ersättning af kr. 1'50 pr dag eller vid kortare tid 25 öre pr timme utöfver ordinarie 
lön. För likvagnskörning betalas extra 50 öre socken- och 1 kr. helgdag för hvarje 
körning. 

30 fridagar äro hvarje kusk tillförsäkrade om året, fördelade så att 2 fridagar er
hållas hvarje månad, dock ej om sön- eller helgdag, samt 6 sammanhängande fridagar 
under sommaren, utan afdrag på lönen. 

Vid sjukdom (dock ej själffiörvållad eller kronisk) erhålles half aflöning under 6 
veckor. Tid olycksfall betalas ersättning med kr. 160 pr dag under karenstiden, där
efter enligt lag. 

Hotell- och restanrantrörelse. I det aftal, som i augusti träffades mellan för
eningen Stockholms restauratörer och Nya kypareföreningen, bestämmes i afseende 
på arbetslönen, att till hvarje fast anställd matsalskypare betalas en lön af 10 kronor 
i månaden i efterskott. Lönen kan ersättas med annan motsvarande förmån. En 
månads län skall alltid innestå till tjänstetidens slut och vare förverkad af den, som 
slutar utan iakttagande af uppsägningstid eller som afskedas för gröfre förseelse. 

Under benämningen Svenska allmänna understödsföreningen Heros ha ett antal 
arbetare i Stockholm bildat ett förbund i syfte bl. a. att med nnderstöd bistå sådana 
af sina medlemmar, som ofrivilligt indragas i uppkommande strejker eller lockouter. 

J. R. N. 

Eskilstuna. 

Metallindustrien. Arbetstillgängen har under detta kvartal varit god samt 
ungefär densamma som under det föregående kvartalet. Någon brist på arbetskraft 
har ej rådt. 

Arbetsförhållandena hafva under detta kvartal varit något bättre än under mot
svarande tid föregående år. 

De till Järn- och metallarbetareförbundet anslutna afdelningarna äro i likhet med 
föregående år 8 stycken, hvars medlemsantal den 31 december utgjorde tillsammans 
2,168. Medlemsantalet har under det gångna året minskats med 28, beroende därpå, 
att ett stort antal medlemmar har rest till andra platser inom landet. Däraf har ett 
flertal rest till andra länder för att där söka sin utkomst och däraf mest till Amerika. 

Arbe ts löshe ten har under det gångna året varit något mindre än under det 
föregående. Den 31 december var det endast 25 stycken som voro utan arbete, hvilket 
i förhållande till de föregående åren var ovanligt litet. 

Aftal tid 
Stockholm» 
hyrkuskverk. 
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Några löneröre lser ha under året ej ägt rum, med undantag af den stora verk-
stadskonflikten, som här på platsen omfattade 9 verkstäder, däraf 3 mek. verkstäder 
och 6 manufakturverkstäder. De arbetare, som sålunda blefvo indragna i lockouten, 
utgjorde tillsammans 1,087 fördelade på följande fack: 834 järnarbetare, 95 gjutare, 
97 hjälparbetare och 71 snickare. Dessutom var det antal målare, som äfven blefvo i 
densamma indragna, men som de omedelbart skaffade sig annat arbete, sä kan antalet 
af dem ej bär uppgifvas. 

Byggnadsyrket. Arbetstillgången har varit någorlunda god samt motsvarande för
hållandena under föregående kvartal. Öfverflöd på arbetskraft har rådt. 

Någon annan förändring af arbetstiden bar icke förekommit än den, som varit 
beroende af dagarnas korthet. 

Beklädnadsindustrien. Arbetstillgången inom skrädderiyrket har under kvar
talet varit god och bättre än under föregående kvartal, beroende på den s. k. säsong
tidens infallande under det fjärde kvartalet. Brist på arbetskraft har varit rådande 
och ö fver t idsa rbe te har ägt rum. Arbetstillgången uppgifves hafva varit jämngod 
med den under motsvarande tid föregående år. 

Måleriyrket. Arbetstillgången har varit god, ehuru något sämre än under före
gående kvartal. Hvarken öfverflöd eller brist på arbetskraft har ägt rum. Arbetstiden 
har på grund af minskadt arbete under november och december månader varit sänkt 
till 8 timmar. L. J. 

Norrköping. 

Sjöfarten har för årstiden och vid jämförelse med årets egentliga seglationstid 
varit ovanligt lifiig. De med ifver pågående arbetena för stundande landtbruksmöte 
och industriutställning hafva gifvit arbetsförtjänst åt ett stort antal arbetare, särskildt 
inom byggnadssnickeribranschen. Arbetssökande hafva emellertid tillströmmat från 
kringliggande landsbygd och andra orter inom riket. Synnerligast vid kvartalets slut 
rådde därför rätt stor arbetslöshet. Omkring 300 arbetare voro då utan sysselsätt
ning. Staden har emellertid oafbrutet (egentligen å utställningsfälten) sysselsatt cirka 
145 man. Nn har ock bestämts, att de så godt som årligen återkommande J nöd
h j ä l p s a r b e t e n a » fortast möjligt skola återupptagas. Dessa arbeten bestå egentligen 
i bergssprängning och stenkrossniug, och omkring 200 man erhålla därigenom syssel
sättning och inkomst. För arbetare från annan ort äro dock utsikterna synnerligen 
små, ty till nödhjälpsarbetena tagas endast arbetslösa, som äro mantalsskrifna i sta
den. Af dessa erhålla i första rnmmet familjefäderna arbete. 

Det mellan byggmästarne och byggnadsträarbetarne ingångna aftalet, som gäl
ler till den 1 april 1907, stadgar 40 öres timlön intill 1 april 1906 och därefter 42 
öre. Vidare tillförsäkras arbetarne olycksfallsersättning äfven under karenstiden samt 
fri läkarvård och medicin. 

Skrädderiarbetarne hafva till den 1 nästkommande april uppsagt sina till denna 
dag fastställda löneaftal med arbetsgifvarne, men icke ens förslag till ny prislista är 
ännu upprättadt. Arbetsgifvarne frukta, att arbetarnes nya fordringar skola blifva 
för höga för att kunna beviljas, och vänta strid. 

Inskränkning af a rbe t s t i den har förekommit endast inom de yrken, som äro 
beroende af årstiden, och inom hvilka således dagarbetet städse förkortas med vinterns 
inträdande. 

Arbetarne vid snickeri- och hjulfabrikerna i Å tv idabe rg ha erhållit ett två
årigt aftal, hvari timlönen för mask ina rbe ta re , l ackerare och med dessa jämnställda 
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höjts med 2 öre, hvarjämte premieackord för dem införts. För handt langare , såg-
a rbe ta re , b rädgå rdsa rbe ta re , l immare, fyllare, vagnmakare och svarfvare 
m. fl. har timlönen höjts med 3 öre; för kvinnliga polerare med 2 öre. 

Vid minskad arbetstillgång skall a rbe t s t i den först afkortas intill 48 timmar 
pr vecka, innan afskedande för arbetsbrist får äga rum. S. L-

Jönköping. 

Under det gångna kvartalet hafva förhållandena på arbetsmarknaden icke under
gått någon väsentlig förändring och äfven vid jämförelse med samma tid föregående 
år gäller i hnfvudsak samma omdöme. 

Inom den mekaniska verkstadsindustrien har tillgången på arbete varit normal 
och hvarken öfverflöd eller bTist på arbetskraft varit rådande. De genom öfverens-
kommelsen med Järn- och metallarbetareförbundet fastställda minimilönerna torde hafva 
förorsakat en löneförhöjning af c:a 8 ä 10 %. 

Om vågfabrikationen gäller samma omdöme som om den mekaniska verkstads
industrien. Äfven beträffande denna industrigren uppgifves, att genom de på grund 
af förutnämnda öfverenskommelse fastställda minimilönerna en viss grupp af arbetare 
förskaffats betydlig löneförhöjning. 

Hvad beträffar trätoffel-, träsko- och takpappfabrikationen har arbetstillgången 
varit god och bättre än under samma tid föregående år. Öfvert idsarbete har tid
tals förekommit. 

Inom byggnadssnickeriindustrien har arbetstillgången i likhet med nnder samma 
tid föregående år varit svag, dock har förkortning af arbetstiden icke ägt rum. I 
vissa fall klagas öfver att de höga penningeräntorna göra rörelsekapitalet för dyrt. 

Inom textilindustrien har arbetstillgången varit god och har öfvertidsarbete lik
som alltid under årets sista kvartal ägt rum. Dock klagas öfver att industrigrenen 
i fråga lider af de onaturligt höga priserna på råvaror, såsom ull, bomull m. m. 

Inom den lito- och typografiska industrien har arbetstillgången varit god och så
som alltid under årets sista kvartal bättre än under de föregående. Öfver t idsarbe te 
har dock icke ägt rum. 

Några strejker eller lönerörelser hafva icke försports. Det ekonomiska tillstån
det i allmänhet torde kunna betecknas såsom mycket godt. Gr. L. 

Kalmar. 

Under kvartalet har ställningen inom arbetsmarknaden i allmänhet bedömts så
som god, inom en del yrkesgrenar till och med såsom bättre än föregående kvartal. 
Någon brist på arbete har icke förekommit. Inom de mera betydande yrkesgrenarna, 
från hvilka meddelande ingått, har ställningen gestaltat sig på följande sätt. 

Stenindustrien. Inom kakelugnsindustrien har rådt ordinär tillgång å ar
bete, men knapp tillgång å arbetskraft, speciellt beträffande kakelugnssättare och for-
mare. God tillgång har förefunnits på grofarbetare. Löneförhållandena ha varit de
samma som under föregående kvartal. 

3 
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Trävaruindustrien. I träarbetarefacket var arbetstillgången ej synnerligen 
stor. God tillgäng rådde å arbetskraft. Gällande prislistor äro uppsagda till den 1 
april. 

Läderindnstrien. I tapetserare- och sadelmakarefacket var arbetstillgången 
jämn. Brist rådde å arbetskraft. 

Inom den mekaniska verkstadsindustrien var tillgången å arbete god. Till
räcklig arbetskraft förefanns. Lönereglering pågår. 

Inom rSrledningsindnstrien var arbetstillgången mycket god, men arbetskraf
ten tillräcklig. Lönereglering pågår. 

I beklädnadsfacket var arbetstillgången god. Knapp tillgång å arbetskraft gör 
sig i allmänhet gällande. 

I transportarbetarefacket är alltid vid denna årstid klen arbetstillgång, bero
ende på det minskade antal ångbåtar, som vid denna tid anlöpa hamnen. 

Inom byggnadsfacket har arbetstillgången icke varit synnerligen stor. På ar
betskraft däremot god tillgång, i synnerhet bland grofarbetarne. En del af dessa slu
tade arbeta i november och hafva sedan gått utan arbete. Prislistorna äro uppsagda 
till 1 april 1906. Någon konflikt har icke under kvartalet förekommit, utan har ar
betet fortskridit lugnt och ostördt. 

Stenhuggeri- och grundläggningsarbetame erhöllo genom ett preliminärt aftal, 
som gäller till den 1 maj 1906, timlönen höjd med omkring 3 öre. 

Tapetarbetarne ha genomdrifvit en löneförhöjning, så att de lägst aflönade er
hållit 2 kronors ökning pr vecka, de öfriga 1 krona. De ha äfven begärt förkortning 
af arbetstiden, men den frågan hvilar under pågående undersökning af arbetstiden vid 
öfriga tapetfabriker i landet. 

I Oskarshamn har en afdelning bildats af tunnbinderiarbetareförbundet. 
Hj. A. 

Karlskrona. 

Stenindustrien. Den lifliga rörelsen inom stenhuggeribranschen fortfar. Denna 
industri är som bekant baserad på export, hvilken härstädes så godt som uteslutande 
går till Tyskland. Osäkerheten, beträffande detta land, i tullförhållandena och därmed 
sammanhängande frågor, såsom tid och kostnader för lossningsarbeten m. m., gör, att 
man i hvarje fall emotser något uppehåll i skeppningen, innan förhållandena, efter 
hufvndfrågans afgörande, hunnit klarna. Och gifvetvis söker man dessförinnan öka 
exporten så mycket möjligt och lämpligt är. Sydsvenska granitindustriföreningens 
produktion var under oktober 10 % och under november och december 25 % större än 
nnder samma månader föregående år. 

T i l lgången på a r b e t s k r a f t är fortfarande god. 
Inom kakelindustrien angifves tillgången å arbete som någorlunda god, utvi

sande försämring mot tredje kvartalet. Byggnadsverksamheten i flera städer, där af-
sättning af fabrikatet skett, har minskats, och särskildt vållar den stora konflikten 
inom byggnadsfacken i Malmö fortfarande en betydlig minskning i åtgången af bättre 
kakelugnar. Öfverflöd på arbetskraft har dock icke förekommit. 

Metallindustrien. Järngjuteribranschen har, oaktadt god tillgång å arbete, 
haft öfverflöd å arbetskraft. 

Plåtslageri- samt galcaniseringsindustrien visar utmärkt god arbetstillgång. 
Brist på arbetskraft har ej gjort sig gällande, men man har annoterat, att de arbets
sökande varit få. 

Äfven beträffande lampfabrikationen anmäles förbättrad tillgång å arbete. 
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Byggnadsverksamheten. Tämligen god tillgång å arbetskraft och, oaktad t 
årstiden, tillräcklig sysselsättning för arbetarne. 

Trävaruindustrien. Arbetstillgången betecknas som rätt god. Någon försäm
ring har iakttagits, beroende dels på byggnadssäsongens annalkande slut och dels på 
den större konkurrens om arbeten Därstädes, som uppstått genom arbetstvister inom 
byggnadsindustrien å annan ort. 

Snickare och mask insn ickare vid Karlskrona träförädlingsaktiebolag ha i 
nytt aftal, som gäller till den 1 juni 1907, fått sig tillerkända en timlön af 3G öre 
och efter den 1 jnni 1906 38 öre. Arbetstiden är 59 V» timme pr vecka. Olycksfalls
ersättning från och med fjärde dagen. 

Läderindustrien. Som tillägg till redogörelsen för andra kvartalet kan med
delas, att arbetslönen vid en större läderfabrik ökats med 10 procent. 

Textilindustrien. Inom hlädesfabrilcationen har i likhet med föregående kvar
tal på grnnd af brådskande leveranser något öfvertidsarbete förekommit. 

Beklädnadsindustrien. Den fabriksmässiga tillverkningen af skodon, en här 
tämligen ny industri, för närvarande sysselsättande mellan 40 och 50 arbetare, ntvisar 
ständigt ökad arbetstillgång äfvensom öfverfläd på arbetskraft, det senare tydligen en 
följd af fabrikationens inverkan på handtverksrörelsen i skobranschen. Öfvertids
arbete har tidvis förekommit. 

Inom hattindustrien var arbetstillgången tämligen god. Enligt uppgift har un
der några veckor på grnnd af den mörka årstiden arbetsdagen minskats med en timme. 

Transport- och skeppsstufveriarbetarne. Sjöfarten har under hösten ej 
varit förhållandevis så liftig som under sommaren. Arbetstillgången kan dock beteck
nas som medelgod. 

Fackföreningsväsendet. Tapetserarefack föreningen härstädes, som under se
nare åren fört en tynande tillvaro, blef den 1 december reorganiserad, då medlems
antalet ökades från 3 till 14. Tidigare har upprättats en lärlingBsektion för måler i 
a rbe ta re , räknande omkring 60 medlemmar. 

Enligt uppgift hade Karlskrona arbetarekommun vid oktober månads slut 522 
: medlemmar (senare uppgifter ha ej kunnat erhållas). 

I Karlshamn finnas för närvarande följande fackföreningar (medlemsantalen, där 
ej senare uppgifter stått att vinna, angifna för den 1 juli 1905; större variationer i 
dessa antal lära dock ej ha förekommit): 

Antal medl. 
bleck- och plåtslagare 12 
järn- och metallarbetare ~2ö 
kakelarbetare 8 
murare 15 
måleriarbetare 18 
skoarbetare 18 
skrädderiarbetare 27 
tobaksarbetare <. 6 
träarbetare 26 
tunnbinderiarbetare cirka 12 
typografer 20 samt 
Gonnöns stenhuggare 70 
Sternö d-.o 51 

Fackföreningarna i Sölvesborg äro tre och omfatta: 
Antal medl. 

järnarbetare 10 
träarbetare IG 
cigarrarbetare (nyligen bildad) 20 
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Arbetarekommunen i sistnämnda stad har 60 medlemmar. 
En kommunal arbetsförniedlingsanstalt skall, enligt stadsfullmäktiges i de

cember fattade beslut, inrättas i Karlskrona. 
Under nämnda månad tillsattes af stadsfullmäktige, på grund af väckt motion, 

en kommitté för undersökning af a rbe t a rebos t ads f r ågan i Karlskrona, med uppdrag 
för kommitterade att till fullmäktige inkomma med de förslag, hvartill undersökningen 
kan gifva anledning. För denna undersökning beviljades ett anslag af 250 kronor. 

C. C. 

Kristianstad. 

Maskinindustrien har, sedan arbetet åter upptagits, haft rikligt med arbete, 
och har tillgången på arbetskraft varit god. F. n. lugna förhållanden. Endast ett fåtal 
af de vid Ljunggrens verkstad förr anställda arbetarne uteblefvo, då arbetet återupptogs. 
Några strejker eller lönerörelser — frånsedt verkstadskonflikten — hafva under kvar
talet ej förekommit. Ställningen torde i allmänhet kunna betecknas som god. Arbets
löshet har ej i nämnvärd grad anmälts. 

Byggnadsverksamheten. På grund af den här rådande blida väderleken har 
byggnadsarbetet kunnat fortgå ofönninskadt ända intill jul. Sålunda ha de stora 
byggnadsarbetena, kasernbyggnaderna, nya teaterbyggnaden och flera andra nybygg
nader, äfvensom flera större reparationsarbeten och ombyggnader lämnat mycket goda 
arbetstillfällen för både murare, snickare och handtlangare. Då emellertid ständigt 
arbetskraft kommer till staden från närmast omkringliggande landsbygd, har ej heller 
brist på arbetskraft kunnat konstateras. Löneförhållandena hafva varit oförändrade. 

Inom målarefacket har tillgången på arbete varit något mindre än nnder före
gående kvartal. Man hoppas dock på förbättring fram på nyåret. Några mästare 
hafva sökt skaffa sig större arbeten på andra platser. 

Beklädnadsindustrien. Inom skomakeri- och skrädderiarbetarefacken synes 
arbetstillgången hafva varit normal. Inga särskilda förändringar äro att anteckna. 

Näringsmedelsindustrieu. Kvarnarbetarne ha erhållit nytt aftal, som till-
lämpas sedun den 1 dec. 1905. För magasins- och kvarnarbete är a rbe t s t iden be
stämd till 10 l/i timme ,pr dag, för arbete i kvarn-, ränseri- och maskinafdelningen, med 
alternerande nattjänstgöring, till 11 timmar i hvarje skift. 

Arbets lönen skall vara minst 75 kronor i månaden. Öfver t idsarbe te beta
las med 40 öre pr timme och eventuellt söndagsarbe te med 50 öre i timmen. Hvarje 
arbetare olycksfallsförsäkras för 2,000 kr. såväl inom som utom arbetet. Tid inträf-
fadt olycksfall, som medför oförmåga till arbete, erhåller arbetaren den genom försäk
ringen uppkommande ersättningen, och för en tid af tre månader äro arbetsgifvarne 
förpliktade att tillskjuta det belopp, som brister i fnll aflöning.j 

Tvister skola afgöras genom skiljenämnd. Aftalet gäller till den 1 januari 1908. 
Pappersindustrien. En sedan några år tillbaka här påbörjad kartongfabri

kation har så småningom arbetat sig afscvärdt framåt och sysselsätter numera ett 
30-tal arbetare, mest flickor. Fabrikens ägare skall nnder 1906 betydligt utvidga 
verksamheten, sedan de beslutade nya anläggningarna med fullt tidsenliga lokaler hun
nit uppföras. 

Den grafiska industrien. Accidenstryckerierna ha kunnat glädja sig åt myc
ket god tillgång på arbete. Inom staden finnas 4 tryckerier, som alla syssla med 
accidenstryck och 3 dessutom jämväl méd tidningstryck. Ett nytt tryckeri, som bör
jade sin verksamhet under sistlidne maj månad, har haft så god tillgång på arbete, 
att man redan måst ntvidga lokalen och anskaffa en ny större press. På det egentliga 
accidenstryckeriet har ej förmärkts någon minskning i arbetet, utan snarare tvärtom 

Aftal for 
kvarnarbetare 
i Kristianstad. 
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Grofarbetarefacket. Inga väsentliga förändringar äro att anteckna från denna 
arbetsgren. Tillgången på arbete har varit god, minst lika god som motsvarande tid 
föregående år, om man undantager jultiden. Inga aflöningsförändringar bafva ägt rum. 

Vid Maltesholmsbruken bar nytt attal ing&tts mellan arbetarne och bolaget. 
Det gäller till 1908 års ntgång. Aflöningen blir ungefär lika med den förutvarande, 
med någon förhöjning för vissa arbetare. O. Th. H. 

Malmö. 
Tillgången på arbete synes under kvartalet hafva varit något sämre än under 

nästföregående kvartal inom åtskilliga af de större yrkesgrenarna, inom hvilka följ
aktligen råder öfverflöd på arbetskraft. Så har varit fallet inom cigarrmakare-t 
handskmakare- och skrädderifacken samt inom åtskilliga grofarbetarne berörande 
fack, såsom hamn- och stadsarbetarne samt inom cementindustrien. Arbetslösheten 
är därför förhållandevis rätt stor. — Några nya industriella företag af nämnvärd be
tydenhet hafva ej uppstått. — Endast en strejk har förekommit, nämligen bland gas-
verksarbetarne, och var den endast af några få dagars varaktighet. Efter denna strejks 
afslutande fastställdes ett arbetsaftal, hvarom mera nedan. 

Den mekaniska verkstadsindustrien. Arbetstillg&ngen (äfven oafsedt verkstads
konflikten och dess verkningar) har varit dålig, särskildt under december månad, då en 
del mindre verkstäder arbetat kortare tid än den normala. Med veTkstadskoniliktens 
upphörande den 13 nov. 1905 återupptogs arbetet vid de af densamma berörda verkstä
derna, nämligen Kockums mekaniska verkstads A.-B. och Lenanders mek. verkstad, 
men som driften vid den största fabriken, nämligen Kockums verkstad, ej helt kunde 
igångsättas omedelbart, antogos till en början blott ett 90-tal arbetare. 230 järnarbe
tare af olika slag återstodo, af hvilka dock de flesta senare successivt erhöllo arbete, 
så att vid kvartalets slut endast 70 återstodo. Vid Lenanders verkstad blefvo genast 
alla arbetarne antagna i arbete. — Öfver t idsarbe te har inom branschen ej före
kommit i nämnvärd grad. Förkortning af arbetstiden har förekommit vid en del 
verkstäder på grund af minskad arbetstillgång. 

Följande af ta l har under kvartalet träffats mellan Sydsvenska gjuteriaktiebo-
laget i Limhamn och dess arbetare: 

Minimilönen utgår med 31 öre pr timme till den, som fyllt 21 år och arbetat 
4 år i facket, samt med 34 öre pr timme till den, som fyllt 24 år och arbetat minst 
7 år i facket. 

Arbe ts t iden är 9 /t timmar dagligen utom om lördagarna, då den är 8','« 
timmar. 

Öfver t idsarbe te betalas för de 2 första timmarne (om lördagarne de l1/» första 
timmarne efter ordinarie arbetstidens slut) med 25 % tillägg till ordinarie timlönen 
samt för tiden därefter med 50 % tillägg: sön- och helgdagar med 100 %• Reparatio
ner af verkstadens egna maskiner och verktyg betalas med 50 % tillägg, då de utfö
ras sön- och helgdagar. Arbete utfördt utom Limhamn och Malmö betalas med 50 X 
tillägg samt logispengar. 

Ackordsarbe te förekommer och uppgöres priset för dylikt arbete före arbetets 
påbörjande. Kan enighet därvid ej uppnås, ntföres detsamma å timlön. 

Hvarje arbetare olycksfallsförsäkras för 2,000 kronor, halfva premien betalas af 
bolaget och halfva af arbetarne. 

Öfverenskommelsen gäller fr. o. m. 1 november 1905 till 31 december 1908 och be
traktas som fortfarande gällande ett år i sänder, såvida den ej af någondera parten 
nppsäges skriftligen minst 3 månader före utlöpningsdagen. 

Aftal för gjn-
teriarbetare i 

Limhamn-
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A/tal för 
måleriarbetare 
i Malmö ock 

Lund. 

Af tal för 
läderfabriks 
arbetare i 

Malmö. 

Af tal vid Ar 
löfs socker

fabrik. 

Byggnadsverksamheten . Arbetskonflikten inom byggnadsfacket har under kvar
talet fortgått. Förhandlingar inom facket mellan arbetsgifvare och arbetare ha t ra förts vid 
5 olika tillfällen, men ntan resultat. Arbetarne begära fr. o. m. 1 april 1906 42 öre, fr. o. m. 
1 april 1907 44 öre pr timme. Byggmästarne hafva erbjudit 1 öres förhöjning i timlön 
för dem, som bära bruk och sten. — Strejken bland byggnadsgrofarbetarne, som utbröt 
den 27 mars, omfattade 7 arbetsplatser och 67 arbetare. Strejken efterföljdes af lockout 
den 4 april, hvari då indrogos 238 arbetare. Denna lockout efterföljdes den 17 april 
af fullständig lockout på samtliga byggnadsplatser, hvarigenom ytterligare 235 man blefvo 
arbetslösa. Antalet af dessa arbetslösa, som för närvarande vistas i staden, uppgifves 
uppgå till c:a 300 personer. Till följd af denna konflikt har fortfarande rådt stor 
arbetslöshet bland murare och byggnadsträarbetare äfvensom bland arbetarne inom en 
del andra fack. 

Måleriarbetarne i Malmö ha genom ny t t aftal i midten af november, som skall 
gälla t i l l den 1 april 1908, fått timlönen omedelbart bestämd t i l l 52 öre och från den 
1 april 1906 ti l l 55 öre samt en maximalarbetsdag på 9 timmar. 

I Lund ha måleriarbetarne lyckats genomdrifva, a t t timlönen intil l den 1 april 
1906 blir 46 öre och därefter 48 öre. Första årets gesäll betalas med 5 öre mindre pr 
timme. Olycksfallsförsäkring är garanterad. 

I Lomma har bildats en afdelning af murareförbundet. 
Murareförbundets afdelning i E s l ö f har uppsagt gällande aftal och framlagt 

ett nytt , med kraf på 48 öres timlön. 

Läder industr ien . Mellan Aktiebolaget Malmö läderfabrik och dess arbetare 
har träffats följande aftal: 

1) Med garfveriarbetarne: 
A r b e t s t i d 10 t immar dagligen, kl . 6 f. m.—kl. 6 e. m., med 2 timmars afbrott 

för måltiderna. 
M i n i m i l ö n kr. 17 pr vecka de första 2 månaderna. Är arbetaren duglig, er

håller han därefter: 
fr. o. m. 1 maj 1905—1 maj 1906 31 öre pr t imme; 

1 maj 1 9 0 6 - 1 maj 1907 32 » » . > 
Bomarbetarne erhålla 32—36 öre pr timme. 
Ö f v e r t i d s - ooh s ö n d a g s a r b e t e betalas med 45 öre pr timme. 
Vid meningsskiljaktighet utse arbetarne 3 ombud inom sig, som skola söka at t 

med arbetsledarne utreda saken. 
Aftalet gäller t i l l den 1 maj 1907 och anses gälla för ytterligare ett år i sänder, 

därest det ej minst 6 månader före aftalstidens utgång af någondera parten blifvit 
uppsagdt. 

21 Med maskinisterna och eldarne: 
L ö n e n åtgör kr . 23 pr vecka; 
a r b e t s t i d e n 11 t immar pr dag: 
ö f v e r t i d betalas med 45 öre pr t imme; 
o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g äger rum i enlighet med hvad lagen om olycksfall i 

arbete bestämmer; 
öfverenskommelsen gäller från den 1 jan i 1905 ti l l den 1 juni 1908 samt ytter

ligare för ett år i sänder, såvida den ej af någondera parten skriftligen uppsäges 
minst 3 månader före utlöpningsdagen. 

Kärings- och n jntn ingsmede l s indns tr i en . I Trelleborg har nyt t aftal inom 
bageriyrket kommit t i l l stånd. 

Den 23 december undertecknades ett ny t t aftal, gällande t i l l den 1 januari 1908, 
för den manliga personalen vid sockerfabriken i Arlöf T i m l ö n e n höjdes från 29 
t i l l 30 öre och ö f v e r t i d s b e t a l n i n g e n från 38 ti l l 39 öre pr timme. Kuskarnes 
aflöning höjdes i samma proportion. Öfverenskommelsen gäller äfven kampanj-
arbetarne. 



ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 39 

Kemisk-tekniska och belysninarsiudustrien. Konstgödningsfabriken: arbets-
tillgången har vari t god och företer i jämförelse med föregående kvartal förbättring. 
Fabriken har nnder december månad intagit råvara för nästa års fabrikation, hvarför 
en stor del arbetare äro sysselsatta med lossning och lastning af densamma. — Löne
reglering har ägt rum, därvid nyt t aftal fastställts, gällande för 3 år, och har för dessa 
år löneförhöjning beviljats i stigande skala. Timlönen har höjts från 32 t i l l 33 öre 
för år 1906, t i l l 34 öre för 1907 och 35 öre för år 1908. — K i s u g n s e l d a r e hafva 
fått lönen höjd från 3 kr. pr 8 t immars skift t i l l 3 2 5 för år 1906, 3'35 för 1907 och 
3'40 för 1908. — Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med 50 % förhöjning; det förekommer 
endast undantagsvis vid lossning. 

Malmö stads gasverk. Aftal antogs den 31 okt. 1905 efter afslutad strejk. 
O r d i n a r i e a r b e t s t i d e n bestämdes till 10 t immar med undantag för vissa ar

betare, t. ex. vakter o. d. 
O i n s k r ä n k t f ö r e n i n g s r ä t t är fastställd, så att arbetarne äga frihet att till

höra hvilken förening de önska, och å andra sidan arbetsgifvarne äro oförhindrade att 
antaga arbetare från hvilken förening som helst, äfvensom sådana arbetare som ej 
ti l lhöra organisation. 

A c k o r d s a r b e t e får förekomma, då arbetsbefälet anser dylikt lämpligt, och träf
fas därvid öfverenskommelse om ackordspriset om möjligt före arbetets början. Vid 
a l l t ackordsarbete skall arbetarens timlön vara garanterad. 

Meningsskiljaktighet rörande kontraktet afgöres genom skiljenämnd, bestående af 
5 personer. 

Vid gasverket får blockad, strejk eller lockout ej äga rum. 
Öfverenskommelsen gäller t i l l 3 månader efter af endera parten verkställd upp

sägning, dock ej för kortare tid än ti l l den 1 mars 1908. 
Grofarbete och transportverkgamhet . Rörande förhållandena inom grof-

arbetarefackets olika afdelningar föreligga följande upplysningar: 
1) Cementgjuteriets grofarbetare: arbetstillgång ringa, försämring i jämförelse 

med förhållandena under föregående kvar ta l : allt arbete ligger nära nog nere inom 
branschen till följd af byggnadskonflikten — följaktligen råder öfverflöd på arbetskraft. 

2) Hamn- och stadsarbetame: arbetstillgång dålig, försämring i arbetsförhål
landena i jämförelse med föregående kvartal . — Detta kvartal är i regel ogynnsamt 
hvarje år, enär en hel del arbete ligger nere för vintern. Förslag ti l l nyt t arbetsaftal 
är u p p r ä t t a d ! 

3) Renhållningsverkets arbetare: arbetstillgången har varit god. Lönereglering 
har förekommit under kvartalet med resultat, att lönerna skulle höjas och aftalet gälla 
i 3 år. Aftalet är emellertid ej ännu undertecknadt, hvarför närmare redogörelse där
för ej kan inflyta förrän i nästa kvartalsrapport. — Öfvertidsarbete förekommer ej. 

4) Tullkammarens arbetarepersonal: löneaftal har här för första gången fast
ställts. V e c k o l ö n e n har höjts från 18 ti l l 21 kronor. S ö n d a g s a r b e t e betalas med 
75 öre pr timme. Tillfälliga arbetare betalas med 50 öre pr timme. A r b e t s t i d e n 
är i regel 8 timmar på vintern och 10 timmar på sommaren. 

Extra stationskarlame vid M a l m ö s t a t s b a n e s t a t i o n ha t i l l distriktsför-
valtningen ingått med begäran om lönetillökning. B r o m s a r n e begära 2 kronor för 
10 timmars arbetsdag, stationskarlame kr. 2'25 pr dag efter 6 månaders tjänstgöring, 
efter ytterligare sex månader kr. 275 och efter två års anställning kr. 3 pr dag. 

Vid en del e n s k i l d a j ä r n v ä g a r i Skåne har stationskarlarnes aflöning höjts 
med 5 kronor i månaden. 

Trelleborgs loss- och lastningsarbetare ha erhållit nyt t arbetsaftal att gälla för 
en tid af två år. ATbetarne ha genom detta aftal vunnit betydliga förhöjningar för 
de flesta arbeten samt en half timmes kortare arbetstid under sommarmånaderna. 

J. L. 

Aftal för gar 
vtrksarbttarne 

i Malmö. 
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Hälsingborg. 
Inom de flesta arbetsområden ha under kvartalet rådt normala förhållanden, så. 

att tillgången på arbete och arbetskraft någorlunda motsvarat hvarandra, men torde 
dock, i stort sedt, ställningen å arbetsmarknaden vara sämre än motsvarande tid före
gående år. 

Särskildt inom byggnadsindustrien har arbetstillgången hela året varit betyd
ligt mindre än 1904, och fastän en del yngre arbetare under våren och sommaren af-
rest till andra orter, har likväl åtskillig arbetslöshet under kvartalet förekommit inom 
byggnadsfacken. 

För grofarbetarne — hvilkas antal alltid är så stort i jämförelse med yrkes-
arbetarnes, och som under tider af arbetslöshet ytterligare ökas därigenom, att yrkes
arbetaren då ofta är nödsakad att taga hvilket arbete som helst — har dock arbets
tillgången varit god och bättre än under årets andra kvartal. Anledningen härtill är 
att söka i de ökade arbetstillfällen, som vid denna årstid erbjudas vid hamnarna med 
last- och lossningsarbete och, icke minst, i behofvet af arbetskraft till upptagning, 
transport och afverkning af årets rika skörd af sockerbetor. 

Vid Hälsingborgs sockerbruk tog betkampanjen sin början den 9 oktober, hvar-
vid anställdes 198 män, 17 ynglingar och 53 kvinnor. Kampanjen var icke afslutad 
vid årsskiftet. 

Sedan konflikten inom den mekaniska verkstadsindustrien afslutats och arbetet 
med anledning häraf återupptogs på skeppsvarfvet och Hälsingborgs mekaniska verk
stad, hvilka arbetsplatser varit i densamma indragna, ha inom Hälsingborg och närmaste 
omnejd & arbetsmarknaden lugna förhållanden varit rådande. Å ett par längre bort be
lägna arbetsplatser ha dock förekommit arbetskonflikter, om än af mindre betydenhet. 

Sålunda uppstod under början af december konflikt vid Skånska makadam
fabriken i Åstorp. Snart förklarade sig emellertid arbetarne önska återgå till arbetet 
på de gamla villkoren. Men på grund af att en del vanda borrare till följd af arbe
tets afstannande afrest från platsen, kunde icke arbetet omedelbart upptagas. Dagarna 
före nyår blef emellertid konflikten afvecklad. 

Vid Klippan—Ö. Ljungby järnvägsbyggnad, hvilket arbetsföretag utföres af en 
dansk firma, ha flera afbrott i arbetets regelbundna gång förekommit. Ben i förra 
rapporten omnämnda konflikten ledde omsider till en öfverenskommelse, hvarigenom 
aflöningen blef något förhöjd. Härefter annonserades efter arbetare, hvilka emellertid 
snart åter afskedades, och har arbetet sedermera tidtals varit af arbetsgifvaren inställdt, 
öfver hvilket förfarande arbetarne vid flera tillfållen gifvit sitt missnöje till känna. 

En ny a rbe t a r e f acko rgan i sa t i on bildades under december af arbetarne vid 
ljusfabriken i Eaus plantering att som sektion ansluta sig till gr of- och f ab r iks -
a rbe ta re faekfören ingen i Hälsingborg. Nämnda fabrik, belägen i stadens omedel
bara närhet, påbörjade under sommaren sin tillverkning, och utgör en ny industrigren 
härstädes. 

Hälsingborgs målare-, murare-, träarbetare- och mureriarbetsmannafackföre-
ningar hafva, före nyåret, hos respektive arbetsgifvare uppsagt sina nu gällande ar-
betsaftal, hvilka således upphöra att vara gällande den 1 instundande april. 

C. J. 

Halmstad. 
Stenindustrien. Cementtillverkningen. God tillgång å arbete. Bättre än un

der tredje kvartalet och likaledes bättre än under sista kvartalet 1904. Öfverflöd pi 
arbetskraft har rådt. Cirka 3 ä 4 st. (mest grofarbetare) ha dagligen anhållit om ar
bete. Arbetstiden har varit 10 timmar. 
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Stenhnggeribranschen. Liksom under föregående kvartal mycket god tillgång å 
arbete. Tillgänglig arbetskraft dock tillräcklig. Arbetssökandenas antal ringa. Det 
är mest under första kvartalet, som de flesta brnka infinna sig. Lönerna oförändrade. 
Endast för 14 man, tillhörande lossarelaget i Halmstad, har någon liten förhöjning 
skett. I nov. och dec. har arbetstiden varit 1 ä 2 timmar kortare än eljest på grund 
af mörkret. 

Metallindustrien. Plåtslagerifacket. Mycket god tillgång å arbete. Arbets
kraften dock, tillräcklig. Arbetstiden 10 timmar. Smidesyrket. Jämförelsevis god 
tillgång å arbete. Intet öfverflöd på arbetskraft. Arbetstiden 10 timmar. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Vid Halmstads gjuteri och mek. 
verkstad återupptogs arbetet den 13 nov. efter häfd lockout. Väl hade en del beställ
ningar måst afböjas till följd af lockouten, men, då åtskilliga kvarlågo outförda och 
en del nya tillkommo, var arbetstillgången mycket god vid arbetets återupptagande, 
och detta gynnsamma läge har sedan fortfarit. Öfverflöd på arbetskraft har förekom
mit. Särskildt ej fackskickliga ha anmält sig i sådan mängd, att endast en mycket 
ringa procent kunnat anställas, i synnerhet som arbetet ej genast kunde utvecklas i 
hela sin vanliga omfattning. 

I sammanhang med konfliktens afveckling har nytt löneaftal träifats med järn-
och maskinarbetarefackföreningen, och förorsakade detta en förhöjning af i genomsnitt 
1 öre pr timme för ett 20-tal arbetare. 

Öfver t idsarbete har förekommit rätt mycket, ehuru endast temporärt. 
Vid det andra gjuteriet har tillgången å arbete varit medelmåttig och något 

bättre än under tredje kvartalet. Äfven här ha ganska många, mest grofarbetare, sökt 
anställning. Arbetstiden har varit 10 timmar. Något litet öfvertidsarbeto har förekommit. 

Inom skeppsbyggeriet har tillgången å arbete under hösten varit tämligen god 
till följd af åtskilliga större och mindre reparationer. Brist på yrkesdugligt folk har 
delvis förekommit. Arbetstiden har rättat sig efter dagsljuset, högst 10 tar, lägst 
7 Va t:ar. 

Byggnadsverksamheten. Som förut under året har i byggnadsyrket rådt myc
ket god tillgång å arbete, men öfverflöd på arbetskraft har ändock förekommit till 
följd af tillströmningen från Skåne. Lönerna desamma som förut, men arbetarne ha 
uppsagt gällande prislista till den 1 april. 

Inom målarefacket har tillgången å arbete varit rätt god, särskildt till följd 
däraf, att de stora byggnadsföretagen (kasernetablissementen och läroverket) nu hunnit 
blifva så pass färdiga, att måluingsarbetet i dem kunnat begynna. Såsom vanligt har 
dock brådskan varit mindre än under tredje kvartalet. I allmänhet kan ställningen 
betecknas som något bättre än under motsvarande tid 1904. 

Trävaruindustrien. Inom snickerifabriksverksamheten har man i allmänhet 
haft godt om arbete, på somliga fabriker t. o. m. mycket brådt. Till följd af till
strömningen af arbetskraft från Skåne har ingen brist på arbetare förekommit. Endast 
i fråga om verkligt yrkesdugligt folk har brist rådt. Arbetarne ha nppsagt gällande 
lönelista till 1 april. 

Inom möbelsnickeriet har tillgången å arbete varit någorlunda god, i synnerhet 
under tiden närmast före jul. Arbetstiden har varit 10 timmar. 

Textilindustrien. Liksom under tredje kvartalet mycket god tillgång å arbete 
och bättre än under motsvarande tid 1904. Arbetstiden 10 timmar. NågotJSfvertids-
arbete. 

Beklädnadsindustrien. Skrädderiyrket. Ganska god tillgång å arbete. Bättre 
än under tredje kvartalet, men något sämre än under vårsäsongen. Brist på dugliga 
arbetaTe haT delvis förekommit. Arbetet utföres i vanliga fall på ackord, hvadan den 
dagliga arbetstidens längd ej är bestämd, men underhandling pågår om ändring här-
utinnan. 

Inom skotillverkningen har varit jämn tillgång å arbete. 
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Filthatt fabrikationen. Vid Halmstads hatt- och filtfabrik har arbetet under kvar
talet inskränkts till det minsta möjliga, detta på grund af de iråkade ekonomiska 
svårigheterna. StSrre delen af arbetsstyrkan, som stundom uppgått till omkring 300, 
har måst afskedas, och för de få återstående arbetarne har den dagliga arbetstiden af-
kortats till cirka 6 timmar. 

Lönerörelser. Den 1 dec. uppsade härvarande brädgårdsarbetare sin prislista. 
Den skulle upphöra att gälla från och med det nya årets ingång. Samtidigt fram
lades af arbetarne förslag till ny prislista, hvilken upptog en timpenning af 35 öre i 
stället för fornt 30 öre. Arbetsgifvame ha förklarat, att de icke famna ga med på 
den nya listan, då de icke se sig i stånd att öka timpenningen till mera än 31 öre. 

Halmstads stenlastarefackförening har erhållit nytt aftal med Skandinaviska 
granitaktiebolaget. De flesta ackordspriser ha därigenom förhöjts. Pråmkarlarne ha 
fått sin daglön höjd med 1 krona pr dag, då de äro ute i arbete på kusten, från kr. 
2.50 till 3.50. För n a t t a r b e t e 50 procents förhöjning å vanliga priser. Arbets
t iden är från 1 mars—31 oktober 10 timmar pr dag, eljest 8 timmar. 

Bjälkgårdsarbetarefackföreningen i Halmstad begärde 5 öres löneförhöjning pr 
timme, hvilket ledde till partiell lockout. Efter en tid kom man öfverens om en höj
ning af 3 öre i timmen. Aftalet gäller i 2 år. Därigenom har äfven ö f ver t i d s -
be ta ln ingen höjts från 40 till 60 öre pr timme samt betalningen för na t t - och sön
dagsa rbe te till 1 krona pr timme. 

Under kvartalet har en ny fackförening blifvit bildad, nämligen Halmstads 
kusk- och åkeriarbetarefackförening. Dessutom har en egnahemsförening, kallad 
Halmstads egna hems- och sparkasseförening, kommit till stånd. Dess syfte är att 
uppföra små byggnader för en ä tvä, familjer med därtill hörande mindre trädgårdar. 
Hvarje medlem inbetalar 35 öre i veckan under tio år. När föreningen kommit så 
långt, att byggnad blifvit uppförd, äger medlem, som tillhört föreningen i sex måna
der, Tätt att anmäla sig för att blifva ägare af densamma. Skulle flera inlämna sådan 
anmälan, afgöres det enligt bestämmelser i föreningens stadgar hvem som skall blifva 
ägaren. Skulle medlem vilja utträda ur föreningen, äger han rätt att utfå gjorda in
betalningar på vissa villkor. K. V. P-

Göteborg. 
(Redogörelsen grundar sig på uppgifter från 10 arbetsgivareorganisationer eller 

enskilda arbetsgifvare samt 16 arbetareorganiaationer.) 

Ställningen på arbetsmarknaden har nnder det gångna kvartalet icke undergått 
några andra förändringar än att den med årstiden sedvanliga förkortningen af arbets
tiden ägt rum inom en del yrkesgrenar. 

Arbetstillgången har under kvartalet varit jämförelsevis god. Härtill har i viss 
mån den ovanligt blida väderleken medverkat, som gjort, att byggnadsverksamheten 
kunnat obehindradt fortgå. 

Verkstadsstriden har under kvartalet afveeklats, men vid kvartalets slut hade 
dock en hel del arbetare — särskildt järnarbetare — ännu ej erhållit arbete. 

Inom ett flertal fack ha förekommit löneregleringar, som alla medfört större eller 
mindre förmåner för arbetarne. 



ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 43 

Inom en del fack hafva lönerörelser planerats, och åtskilliga förslag till nya 
löneaftal torde komma att inlämnas redan efter nyår. 

Stenindustrien. Inom lerkärlsfabrikationen har arbetstillgången varit god, 
ungefärligen lika med föregående kvartal och bättie än motsvarande tid föregående år. 

Öfverflöd eller brist på arbetskraft har ej förekommit. 
Inom gråstensarbetarefacket har arbetstiden utgjort 48 timmar pr vecka, mot 60 

timmar föregående kvartal och mot 42 timmar motsvarande kvartal föregående år. 
Lönen utgör 35, 38 och 40 öre per timme, och är veckoförtjänsten beroende på 

väderleksförhållandena. 
I facket sysselsattes under kvartalet 218 arbetare, alla organiserade. 
Högsta antalet arbetBlösa var under november 30, under oktober och december 25. 
Metallindustrien. Inom bleck- och plåtslagarefacket är den ordinarie arbets

tiden densamma som föregående kvartal, 59 timmar pr vecka; arbetstiden utgjorde 
nnder motsvarande kvartal föregående år endast 40 timmar pr vecka. 

Veckoförtjänsten har under kvartalet, för vuxen arbetare, varierat mellan 17 70 
och 2802 kr. samt för minderåriga från 6 till 12 kronor. Under samma tid föregående 
år varierade veckoförtjänsten för resp. arbetare mellan 12—18 kr. samt 3—6 kronor. 

Detta kvartal kan i alla afseenden anses vida bättre än motsvarande kvartal 
föregående år. 

Maskin- och skeppsbygrgnadsindustrien. Inom statens järnvägars repara
tionsverkstad sysselsattes under kvartalet c:a 550 arbetare mot c:a 500 föregående 
kvartal. 

Veckoförtjänsten nnder kvartalet för maskin-, järnarbetare och smeder varierade 
mellan 1380 och 22-30 kr. 

Af arbetarne voro 250 organiserade. 
Någon arbetslöshet förekom ej, däremot förekom öfvertidsarbete för c:a 70 man i 

14 dagars tid med 2 timmars öfvertid pr dag. 
Inom modellsnickarefacket har arbetstiden minskats från 60 till 5711 timmar pr 

vecka, hvilket fastställdes den 20 november genom öfverenskommelse emellan Sveriges 
Verkstadsförening å ena och fackförbunden å andra sidan. 

Ehura arbetstiden förkortats varierar veckoförtjänsten fortfarande för dugliga 
arbetare mellan 18—21 kr. och för minderåriga mellan 6—10 kronor. 

Af de i facket sysselsatta 67 arbetarne äro 38 organiserade. 
Högsta antalet arbetslösa var nnder oktober 28 (på grund af lockouten), november 

8 och december 7 personer. 
Den lönerörelse, som pågått, är ännu ej klargjord. 
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 byggnads
arbete kunnat fortgå utan hinder af frost. Tillgången på arbetskraft har varit god. 

Vid några arbetsställen förkortades arbetstiden, men på de flesta och särskildt 
vid de större arbetsplatserna, där elektrisk belysning är ganska allmän, fortgick arbetet 
med vanlig arbetstid hela kvartalet. 

Detta kvartal kan i sin helhet anses ungefärligen lika med motsvarande kvartal 
föregående år. 

Inom murarefacket har arbetstiden nnder hela kvartalet utgjort 4b timmar pr 
vecka mot 60 timmar föregående kvartal; till följd häraf minskades veckoförtjänsten 
för mureriarbetare och lärlingar, hvilken i genomsnitt under föregående kvartal utgjorde 
30 och 21 kr. till resp. 24 och 1680 kr. 

I facket sysselsattes under kvartalet omkring 600 arbetare: däraf 20 minderåriga 
(under 18 år). De organiserades antal minskades från 520 till 510. 

Arbetslöshet förekom ej under oktober; däremot uppgick högsta antalet arbetslösa 
under november och december till resp. 57 och 103. 
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Öfvertidsarbete förekom i ringa utsträckning. 
I det aftal, som trädde i kraft den 1 jan. 1905, höjdes tiiuaflöningen från 45— 50 

öre pr timme. I aftalet finnas också bestämmelser om skiljenämnd för afgfirande af 
meningsskiljaktigheter. Aftalet är gällande till den 1 april 1907 med 3 månaders 
uppsägningstid. Uppsäges ej aftalet inom denna tid, gäller det i ytterligare ett år o. £. v. 

Inom målareyrket har tillgången å arbete, som vanligt vid denna årstid, vari t i 
aftagande med däraf följande öfverflöd på arbetskraft samt förkortning af arbetstiden. 
Enligt aftal mellan mästarne och arbetarne betalas nu under vintermånaderna 45 öre 
pr timme mot 42 öre i fjol. 

Från och med 1 oktober inskränktes arbetsdagen till 8 timmar, enär dagsljuset 
ej t i l lä t längre arbetstid, och sedan har den ytterligare förkortats. 

Veckoförtjänsten, som under första tiden uppgick ti l l 21'60 kronor, har under 
kvartalets lopp så småningom minskats och utgjorde vid kvartalets slut kr. 16'20. 

I facket sysselsattes c:a 800 arbetare, däraf voro omkring 130 under 18 år. Af 
arbetarne voro 418 organiserade. 

Högsta antalet arbetslösa var under oktober 50 (organiserade), november c:a 200 
och december c:a 350. 

Trävaruindustr ien . Exporten af trävaror äT fortfarande dålig. 
Tillgången på arbetskraft har var i t god och mer än til lräcklig. 
Inom träförädlingsbranschen är arbetstillgången god, lika med föregående kvar

tal och bättre än motsvarande kvar ta l föregående år. Tillgång och efterfrågan på 
arbetskraft ha ungefärligen motsvarat hvarandra. 

För hyfleri- och brädgårdsarbetare (vid ett arbetsställe) har veckoförtjänsten under 
kvartalet något minskats och varierade under kvartalet för vuxna mellan 12—20 kronor. 

Under kvartalet förekom ej någon arbetslöshet, däremot förekom öfvertidsarbete 
för ett 50-tal personer med 10 timmars öfvertid. Under motsvarande kvar ta l före
gående år rådde stor arbetslöshet bland brädgårdsarbetarne, i det a t t ej mindre än 80 
personer under hela kvartalet voro utan sysselsättning. 

Beklädnads indus tr i en . Inom skrädderiyrket har tillgången på arbete var i t 
mindre än vanligt och sämre än föregående kvartal , hvaraf blifvit följden, a t t öfver
flöd på arbetskraft funnits; dock råder fortfarande brist på yrkesskickliga arbetare. 

A r b e t a r e f a c k f ö r e n i n g e n har till den 1 jan. 1906 uppsagt gällande prislista 
för lagerkläder och pågå underhandlingar om den nya listan. 

Under hösten ha härstädes flera större detaljaffärer etablerats inom skrädderi
branschen, särskildt för försäljning af lagerkläder. 

Inom skofabriksarbetarefacket utgjorde veckoförtjänsten för vuxen manlig arbe
tare 22 kr., för kvinnl. 12 kr. och för minderårig 7 kr. 

I facket sysselsättas bortåt 500 arbetare. Af arbetarne voro c:a 250 mani., 150 
kvinnl. och 100 minderåriga; däraf voro c:a 175 mani. och 50 kvinnl. organiserade. 

Vid L u n d b y s k o f a b r i k har pågått lockout sedan juni månad. 
Närings- och n jutn ingsmede l s indus tr i en . Inom risgryns- och hafregryns-

tillverkningen har arbetstillgången var i t , god och ungefärligen lika med föregående 
kvartal. På arbetskraft finnes god tillgång, hvilket kommer sig däraf, att inom denna 
industrigren till största delen ej behöfves något fackkunnigt folk och p& sådana finns 
merendels god tillgång. 

Inom m-yygeriindnstrien voro förhållandena oförändrade. 
Arbetslöshet förekom e j ; däremot öfvertidsarbete delvis. 
I fråga om bageriyrket är a t t omnämna, a t t ett betydande fördyrande af brödet 

företogs på eftersommaren af bageriidkarne. Följderna af denna åtgärd visade sig 
bland annat däri, att antalet arbetslösa bageriarbetare fyrdubblats. 

Et t förslag ti l l särskildt arbetsaftal för k v i n n l i g a b a g e r i a r b e t a r e h ä r u n d e r 
kvartalet inlämnats. Frågan har emellertid af flera skäl fått hvi la : någon uppgörelse 
är ännu icke träffad. 

Aftal för mu-
reriarbetare i 

Göteborff. 
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För margarinarbetare äro såväl arbetstid som veckoförtjänst oförändrade. 
Under kvartalet sysselsattes 104 mani. och 22 kvinnl. arbetare: alla organiserade 

och ingen under 18 år. 
Arbetslöshet förekom ej, däremot har öfvertidsarbete förekommit under hela 

kvartalet. 
Inom cigarrindustrien har arbetstillgången varit god. Ordinarie arbetstiden, 

som under kvartalet varierade mellan 45'/s till 55 timmar pr vecka, ökades å tvenne 
fabriker från 36 till 55 timmar, i följd af att lagret minskats. 

Ökning af arbetslönen har erhållits från och med den 1 december för tillverk
ningen af vissa sorters 10 öres cigarrer. 

Veckoförtjänsten änder kvartalet varierade 
för vnxen mani. arbetare från 8 till 25 kronor 

> > kvinnl. » > 5 » 24 » 
> minderåriga » > 3 > 12 > 

I facket sysselsattes 390 arbetare; däraf 61 mani., 285 kvinnl. och 44 minder
åriga (under 18 år). 

Af arbetarne äro 31 manliga och 88 kvinnliga organiserade. 
De cigarrfabrikanter i Göteborg, som ej tillhöra fabrikantföreniugen, ha under-

skrifvit en öfverenskommelse med arbetarne af samma lydelse som det mellan Svenska 
cigarrfabrikantföreningen och tobaksarbetareförbundet ingångna aftalet. 

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

Den kemisk-tekniska- och beiysningsindustrien. Inom vaxtändstickn-
fabrikationen äro förhållandena i det närmaste oförändrade. Under detta kvartal har 
det varit bättre tillgång på dngliga arbetare än under motsvarande tid föregående år. 

Gastillverkningen hat sin regelbundna afsättning och någon brist å arbetskraft 
visade sig ej. 

Pappersindustrien. Inom bokbindareyrket har tillgången å arbete varit god. 
Veckoförtjänst för vuxen mani. arbetare varierade mellan 24—27 kr. 

> > > kvinnl. » > > 7—1450 > 
> » minderåriga » » > 3—6 > 

Arbetslöshet förekom ej; däremot förekom öfvertidsarbete med c:a 25 å 50 arbetare 
under hela kvartalet, dock mest under december månad. 

Underhandlingar, som pågått under kvartalet, om förkortad arbetstid samt högre 
timlön har under november afslutats. Den nya lönetariffen trädde i kraft den 17 no
vember och innehåller i hufvudsak följande: 

Arbe t s t iden utgör 55 V» timmar pr vecka under åren 1906 och 1907 och under 
de följande 3 V« åren. 54 timmar. Arbetet börjar tidigast kl. 7 f. m. och skall vara 
afslutadt senast kl. 8 e. m. 

Aflöningen för manliga lärlingar fastställes till 7 kronor pr vecka under första 
året och till 9, 13 och 17 kronor pr vecka för respektive andra, tredje ocb fjärde året 
Lärlingstiden beräknas börja efter fyllda 16 år. Efter utlärningstiden betalas manlig 
arbetare med 19 kr. pr. vecka under de två första åren, 21 kr. under de därpå följan
de två åren och 23 kr. under det därefter följande året. Efter dessa fem års förlopp 
skall minimilönen utgå med 24 kr. pr vecka för manlig arbetare. 

För kvinnlig arbetare, som fyllt 16 år och varit minst ett år i yrket anställda, 
fastställes aflöningen till kr. 650 pr vecka första året, samt till kr. 8'50, 11 och lo 
för respektive andra, tredje och fjärde året. Liniererskor, maskinhäfterskor och pagi-
nererskor skola efter fjärde året betalas med kr. 14 50 pr vecka. 

Öfver t idsarbe te betalas för de två första timmarna efter ordinarie arbetstiden 
med 33 Va proc, all annan öfvertid med 50 proc. förhöjning. 

Ackordsuppgörelse baseras på minimiaflöningen. 
Uppsägningstid af innehafd plats är å ömse sidor i regel 14 dagar. 

Af tal för bok-
binderiarbetare 

i Göteborg. 
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Oinskränkt föreningsrätt tillerkännes hvarje arbetare. Arbetsgifvaren har rätt 
att fritt antaga och afskeda arbetare i enlighet med denna tariff, leda och fördela ar
betet och använda arbetare från hvilken förening som helst eller ntom förening 
stående. 

Tvister angående tariffens tillämpning skola hänskjutas till en skiljenämnd, be
stående af 5 personer. 

Aftalet gäller t. o. ni. den 30 jnni 1911 med uppsägning senast den 30 december 
1910. Sker ej uppsägning, förlänges det för ett år i sänder med samma uppsägnings
tid af sex månader. 

Den grafiska industrien. Inom boktryckeriyrket har tillgången på arbete varit 
normal och vid jämförelse med föregående kvartal ha inga förändringar ägt rnm, men 
samma afmattning i större uppdrags ingående, som under förra kvartalet gjorde sig 
gällande, kan sägas ha fortfarit äfven nnder detta kvartal. 

Transportverksamheten. Inom sjöfartsnäringen var tillgången å arbete bättra 
än motsvarande kvartal föregående år. 

Inom stnfveriarbetarefacket har sysselsatts ett 1,000-tal arbetare. 
De organiserades antal har minskats från 825 till 787. 
Arbetstiden är fortfarande 10 timmar pr dag, men förekommer ofta öfvertids-

arbete. 
Timlönen utgör 45 öre, för öfvertid 55 och för nattarbete 60 öre. 
Arbetslöshet förekom ej nnder hela kvartalet och synes detta kvartal vara vida 

bättre än såväl det närmast föregående som motsvarande kvartal föregående år. 
Sjöfolket har enligt fackföreningsbeslnt som villkor för nyårsmönstring upp

ställt krafvet på 5 kronors förhöjning i månadshyran. Följden häraf är, att de flesta 
som nnder senare tiden mönstrat erhållit en sådan förhöjning. 

Bogserflottans m a s k i n i s t e r och e ldare ha erhållit 10 kronors förhöjning i 
månadslönen. 

Kohttkörarne ha gjort framställning till arbetsgifvarne om löneförhöjning, som 
resulterat däri, att en ökning på cirka 10 kr. per månad erhållits. 

Vid spårvägsrörelsen har arbetstillgången varit god och något bättre än före
gående kvartal. På arbetskraft fanns mera än nog och ligga ej mindre än 66 ansök
ningar inne för erhållande af platser inom spårvägsrörelsen. 

Inom tegellossarefacket voro såväl arbetstid som veckoförtjänst obestämda. 
I facket sysselsattes under oktober och november 20 personer (alla organiserade); 

under december fanns intet att göra inom facket, ntan måste arbetarne söka anställ
ning på andra håll. 

Inom kolbärarefacket har arbetslöshet ej förekommit, men däremot öfvertidsar-
bcte, dock i mindre utsträckning. 

Inom sandlossarefacket har medelförtjänsten varit kr. 2960 mot 28'30 föregåen
de kvartal och mot 20 kr. motsvarande kvartal föregående år. 

Underhandlingar mellan Svenska j ä r n v ä g s a r b e t a r e f a c k f ö r b u n d e t s sek
t ion N:o 26 i Marstrand och entreprenörflrman Gunnarson & Ebzelingen vid Albrekt-
sunds kana lbyggnad ha ledt till ett aftal den 14 december af i hufvudsak föl
jande innehåll: 

8 timmars arbetsdag, men på lördagar 7 timmar, minimilön 40 öre, 50 procents 
förhöjning för öfvertid och 100 proc. förhöjning för natt- och söndagsarbete. Vid 
olycksfall erhålles kr. 1 25 pr dag under karenstiden, därefter enligt lag. Till sjuk
kassan lämna arbetsgifvarne 100 kr. pr månad. Till lektyr erhålles 10 kr. i månaden. 

Aftalet gäller tills arbetet i Albrektsunds kanal är färdigt. Samtliga anställda 
arbetare äro organiserade. J. K. 

A/tal för ar
betarne vid Al-
brekt$unda ka

nal. 
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Vänersborg. 

Ställningen på arbetsmarknaden har under fjärde kvartalet af ar 1905 varit i det 
närmaste oförändrad. Enligt erhållna uppgifter har t i l lgången å arbete varit i 
allmänhet god och t i l lgången på a rbe t skra f t normal. 

I fråga om läderindwstrien har svårighet mött att få tillräckligt med hudar på 
grund af knapp tillgång och höga priser. 

I afseende på tändsticksindustrien har efterfrågan å tändstickor något minskats, 
hvilket haft till följd, att en mindre förkortning af arbetstiden måst vidtagas. Inom 
denna industri har förekommit öfverflöd på manlig, men brist på kvinnlig arbetskraft. 

S t re jken vid skofabriken fortfor oförändrad vid årets slut. Underhandlingar 
pågingo nnder december i Stockholm inför arbetsgivareföreningens styrelse mellan om
bud för skofabriksbolaget och skoarbetareförbundets förtroendemän och styrelse, därvid 
preliminär uppgörelse träffades, hvarefter det antogs, att strejken skulle afslutas; men 
den slutliga uppgörelsen strandade därpä, att arbetarne fordrade, att. de samtliga såväl 
i Vänersborg som vid Gustaf Carlssons skofabrik i Lundby, Göteborg, skulle återtagas, 
hvilket arbetsgifvarne i fråga bestämdt vägra, emedan det skulle medföra de nyintagna 
arbetarnes afskedande. J. W. 

Örebro. 

Under det gångna kvartalet hafva förhållandena på härvarande arbetsmarknad ej 
undergått någon som helst förändring. 

Tillgången på arbete och på arbetskraft har varit lika med föregående år. I 
uppgjorda arbetsaftal hafva inga förändringar vidtagits och ej heller påkallats. 

jjf. K. 

Västerås. 

Vid den i föregående kvartalsrapport omnämnda verkstad, som var indragen i 
den stora verkstadskonflikten, påbörjades arbetet den 9 november, och återtogos 316 af 
förut anställda arbetare i arbetet. Af de öfriga hafva de flesta lämnat staden. Som
liga af dem hafva emigrerat, andra hafva fått anställning å andra platser inom lan
det. Enligt uppgift från järn- och metallarbetarefackföreningen lära ett hundratal 
medlemmar i nämnda fack härstädes vara utan arbete. Att endast ungefär hälften af 
de organiserade arbetarne kunnat efter konfliktens slut ånyo anställas, beror på den 
stora tillströmning af arbetskraft från landsorten under lockouten. Eljest uppges både 
från arbetsgifvare- och arbetarehåll ingen mera betydande arbetslöshet här vara rå
dande. 

Inom den elektriska verkstadsindustrien har tillgången på arbete efter lock
outens upphäfvande varit god med, som framgår af det föregående, öfverflöd på arbets
kraft. En generell löneförhöjning har här ägt rum oafsedt uppgörelsen mellan verk
stadsföreningen och fackförbunden. I jämförelse med samma tid 1904 har tillgången 
på arbete varit större. 

Likadant har förhållandet varit inom den större metallindustrien. 
Inom öfriga yrken har intet anmärkningsvärdt förekommit. 



48 ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 

I slutet af december manad blef ett nytt s. k. adueer ingsg ju te r i färdigt här-
städes, och började detsamma sin verksamhet de första dagarna af innevarande år. 

Hos stadsfullmäktige härstädes har motion väckts om inrättande af en offentlig 
arbetsförmedlingsanstalt. En kommitté pä fem personer har af stadsfullmäktige till
satts för att närmare utreda frågan. K. H. 

Falun. 

Grufarbete. Arbetstillgången har varit god för vana grufarbetare, men öfver-
flöd har rådt pä grofarbetare. 

Stenindustrien. Inom kakeltillverkningen har rådt god arbetstillgång och brist 
på arbetskraft. 

Metallindustrien. Inom smidesyrket har arbetstillgången varit god; öfvertids-
arbete har förekommit. 

Maskinindustrien. Sedan arbetet vid vagn- och maskintillverkningen åter
upptagits, har tillgången ä arbete varit god. Efter uppgörelse mellan Sveriges verk
stadsförening, hvaraf bolaget är medlem, och fackföreningarna i början af november 
månad återupptogs arbetet vid verkstaden den 13 november, då stora beställningar 
innelågo på grund af den långvariga konflikten, hvarunder inga leveranser skett. Be 
flesta af dessa beställningar hade gjorts redan före konfliktens början, men äfven under 
konflikttiden ingingo ganska stora beställningar å i synnerhet lokomotiv och ångpan
nor samt pumpar m. m. På yrkesskickliga arbetare förefinnes brist, medan däremot 
god tillgång finns på grofarbetare, handtlangare m. fl. Löneförhöjning har skett i en
lighet med fastställda minimilöner att gälla för arbetare vid verkstäder, tillhörande 
Sveriges verkstadsförening. 

Tillgången å arbete har varit god inom den mekaniska verkstadsindustrien; 
öfvertidsarbete har förekommit i mindre omfattning. 

Trävaruindustrien. Möbelsnickarne i Falun ha genom nytt arbetsaftal, som 
gäller för ett år i sänder med den 1 augusti som utlöpningsdag, erhållit en timlön af 
36 öre. Arbe t s t i den är 57 Vs timmar i veckan. Arbetarne äro också olycksfalls-
försäkrade. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. Inom tobaksindustrien har ar
betstillgången varit god och brist på arbetskraft rådt. 

(Jrofarbetet. Tillgången å arbete har varit dålig, hvadan öfverflöd på arbets
kraft förekommit. Öfvertidsarbete har ägt rum i mindre omfattning. Under novem
ber och december förekom förkortning af arbetstiden med en timme pr dygn. 

A. R 

Gäfle. 

I allmänhet kan sägas, att arbetsmarknaden har erbjudit föga förändrade förhål
landen. På ett område har den emellertid företett ett gynnsamt uppsving, nämligen 
inom trävarurörelsen. Här synes en lifligare omsättning ha inträdt, och för den in
stundande vintersågningen förefinnes riklig arbetstillgång. Verkstadskonfliktens af-
veckling har naturligtvis också inverkat fördelaktigt på de industrier, som Bå länge 
varit förlamade af den förödande striden. Men i det stora hela kunna arbetsförhål
landena fortfarande betecknas som mindre goda, och då sjöfarten — hvilken pågått 
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under hela kvartalet oafbrutet — nu efter julhelgen afstannat, är att motse en arbets
löshet, som utan tvifvel kommer att inge stora bekymmer. Sedan från midten af de
cember hafva symtom af densamma visat sig. Ett bevis på de ofördelaktiga arbets-
konjunkturerna kan bl. a. hämtas däraf. att omkring 100 arbetare från Gäfle och kring
liggande bygder låtit värfva sig för ett utländskt bolags räkning till skogs- och såg
verksarbeten i Canada. 

Stenindustrien. Tegeltillverkningen. Arbetet med tegelformning har varit in-
ställdt under kvartalet; bränningen däremot har fortgått vid vissa tegelbruk under 
större delen af oktober, vid andra till och med in i november. En på årstiden bero
ende försämring i arbetstillgång har sålnnda inträdt, i det att hela den till tegelform-
ningen använda arbetspersonalen blifvit ledig med ondantag af de jämförelsevis små 
arbetsstyrkor, som äro nödvändiga för lergräfning och schaktningsarbeten. Följden är, 
^t t öfverflöd på arbetskraft f. n. föreligger. Så länge bränningen fortgått, har den 
foedrifvits dygnet igenom; vid öfriga arbeten, som äro beroende af dagsljuset, har ar
betstiden måst förkortas till 9 ä 8 timmar. Förhållandena inom yrket ha i allmänhet 
gestaltat sig lika som motsvarande kvartal föregående år. 

Kakelindustrien. Arbetstillgången god. Inom detta yrke råder emellertid den 
största efterfrågan under tredje kvartalet; under årets sista månader arbetas mest på 
förlag. Vid Gäfle kakelfabrik har rörelsen ganska väsentligt utvidgats, men i samband 
därmed har import skett af tyska yrkesmän (enl. uppgift 12 st. under kvartalets lopp), 
en import, som från fackföreningens sida betecknas som obehöflig. 

Lerkärls- och fajansindustrien. Äfven inom detta yrke infaller den egentliga 
säsongen under tiden april—oktober; arbetet har dock med någon afkortning fortgått 
under innevarande kvartal, och tillverkningen lagras. A grofarbetaie inom facket ra
dier öfverflöd men icke å skickliga yrkesarbetare. Förhållandena ungefär likartade 
som samma tid föregående år. 

Glastillverkningen. Vid Gäfle glasbruk har arbetstillgången visserligen varit 
någorlunda normal, men till följd af den skarpa konkurrensen inom industrien hur en 
sänkning af arbetslönerna ägt rum med 10 öre pr 100 flaskor (brukets egentliga till
verkningsartikel). Samtidigt höjdes arbetstiden från 8 timmar pr dag till 8 V. Enär 
vid en del glasbruk i landet driften under senaste tiden inskränkts, förefinnes öfver
flöd på arbetskraft. 

Metallindustrien. Bleck- och plåtslagerier. Arbetstillgången, som vid kvar
talets början var tämligen god, har sedermera afgjordt försämrats. Öfverflöd på ar
betskraft. Vid flera verkstäder har arbetstiden förkortats på grund af brist pä 
arbete. 

Maskin- och skeppsbyjjjrnadsindustrien. Gjuteri och mekaniska verkstader. 
Från en större arbetsplats, som ej varit berörd af verkatadsstriden, betecknas till
gången på arbete som mycket god, bättre än under föregående kvartal. Sedan verk
stadskonflikten lösts, upptogs arbetet i sin förutvarande omfattning i midten af no
vember vid aktiebolaget Gäfle verkstäder, Sjöströms mekaniska verkstad och aktiebo
laget Gäfle åkerredskap. Vid det sistnämnda flngo alla i konflikten indragna arbetare 
genast återgå till arbetet. A de båda öfriga arbetsplatserna fingo de flesta af dem. 
som anmälde sig bland de fornt utestängda, genast sysselsättning, och öfriga ha åter-
tagits i mån af behof. Emellertid anses från arbetarehåll, att lockontens efterverk
ningar ännu visa sig i form af öfverflöd på arbetskraft. Arbetstillgången angifves för 
närvarande som god. 

BygjynadSTerksainheten är alltjämt mycket ringa, hvilket inverkar förlamande 
på flera därmed sammanhängande yrken. 

Målarefacket har sålunda haft att uppvisa liten arbetstillgång och en afgjord 
försämring från föregående kvartal. Af stadens måleriarbetare ha sedan början af no
vember åtskilliga — enl. uppgift omkring 20 — gått arbetslösa. Från slutet af ok
tober har arbetstiden inom facket varit 7 a 8 timmar. 

4 
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Tapetserareyrket. Ringa arbetstillgång och förkortad arbetstid. Ställningen 
sämre än samma tid förra året. 

Mörläggningsarbeten. Mycket god t i l lgång på arbete, mest genom beställningar 
från landsorten; dock anses arbetsmarknaden äfven i staden ha var i t något gynnsam
mare än föregående kvartal . Arbetstid i oktober och november 10 ä 11 timmar, i de
cember vanligen 8 timmar. 

Trävaru indus tr i en . Sågverksindustrien. Riklig tillgång på arbete. Till följd 
af den regniga sommaren kunde timmerflottningen fortgå oafbrutet, och stora förråd: 
timmer samlades för höst- och vintersågningen. Konjunkturerna bättre än fornt. Nor
mala arbetskrafter. Tacket befinner sig i afsevärdt bättre läge än motsvarande t id 
föregående år. 

Snickerifabriksverksamheten. Arbetstillgången medelmåttig och förhållandena i 
öfrigt ungefär oförändrade. På den största arbetsplatsen har ordinarie arbetstiden va
rit 57 t immar pr vecka. 

T e x t i l i n d u s t r i e n . Bomullsbranschen. God arbetstillgång och alltjämt liflig 
efterfrågan på bomullsgarn och bomullsväfnader. Brist på dugliga spinneriarbetare-
och väfverskor. Under halfva november och december har 2 t immars extra arbetstid 
förekommit. 

Närings- och n jutn ingsn iede l s indus tr i en . Bryggeriindustrien. Tillgången 
på arbete tämligen jämn; förhållandena äfven i öfrigt oförändrade. Normal t i l lgång 
på arbetskraft. 

Tobaksindustrien. Tämligen god arbetsti l lgång; arbetstiden har på den största, 
arbetsplatsen vari t 10 t immar pr dag. 

I karamell- och konfektyrbranschen ingicks i början af oktober efter 9 dagars 
lockout ett ny t t arbetsaftal. A r b e t s t i d e n bestämdes ti l l 10 t immar pr dag utom 
lördagar, då den utgör 6 timmar, således 56 timmar i veckan. Ö f v e r t i d s a r b e t e 
betalas mellan kl . 7—9 e. m. med 25 proc. förhöjning af den vanliga lönen samt med 50 
proc. mellan kl. 9—10 e. m. N a t t a r b e t e (efter kl. 10 e. m.) med 100 proc. förhöjning. 
Betalningen för de kvinnliga arbetarna har höjts med 1 å 3 kronor pr vecka. Lägsta 
aflöningen är för kvinnlig arbetare, som arbetat i yrket 1 år, 8 kronor och för dem,, 
som arbetat 2 år, 9 kronor. 

Den grafiska indus tr i en . Boktryckerier. God arbetstillgång, å t idningstryc
kerierna synnerligen god med som vanligt jämn stegring fram til l julen, E t t ökadt 
behof af arbetskraft har väl förefnnnits under kvartalets senare del men ntan svårig
het fyllts från andra orter. Öfvertidsarbete har skett blott i mindre omfång. E t t 
nytt tryckeri har öppnats, som dock drifves i mycket ringa omfattning. 

Transport - och ( jrofarbetarefacken. Hamn-, kol- och stufveriarbetarne hafva 
arbetat under lugna och stabila förhållanden. Sjöfarten nnder hösten har varit ganska liilig. 

L ö n e r ö r e l s e r . S v e n s k a j ä r n v ä g s m a n n a f ö r b u n d e t s a f d e l n i n g n : r 7& 
(Uppsala—Gäfle järnväg) begärde hos järnvägens styrelse löneförhöjning i form af dyr-
tidstillägg för 1908. Det begärda lönetillskottet var 10 kr. pr månad för all personal 
vid trafik- och banafdelningens betjäning samt 5 kr. pr månad i hyresbidrag för de i 
stad boende. Styrelsen fann denna framställning icke vara af beskaffenhet a t t knnna 
vinna bifall, enligt hvad sedermera uppgifvits bl. a. af det skäl, att den ifrågasatta 
löneförhöjningen icke skulle komma all järnvägens personal t i l l godo. Samtidigt be
slöt emellertid styrelsen (d. 6 dec.) att bestämma åtskilliga tillfälliga dyrt idsbidrag 
att för år 1906 utgå å extra s tat för den svagast aflönade personalen, nämligen; 

a) t i l l de verkstadsarbetare i Gäfle, som under år 1905 haft en timpenning af 
26 öre och därunder, en förhöjning af 2 öre pr t imme: 

b) t i l l personal vid trafik-, ban-, förråds- och maskinafdelningarna, 
dels extra inkvarteringsbidrag med 5 kronor i månaden ti l l de i stad, dit jämväl 

I larnas, Skutskär, Bonihus och Strömsbro räknas, bosatta, som nu hafva en årsafiöning 
af högst 1,200 kr. ; och 

Aftal för kon-
feHyrarbetare 

i Gäfie. 



ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 51 

dels extra lönetillskott med 5 kronor i månaden till dem, som äro bosatta i stad, 
dit Härnäs, Skutskär, Bomhus och Strömsbro jämväl räknas, och hafva en aflöning ai 
högst 45 kronor i månaden, såvida de icke för år 1906 uppflyttas i högre lönegrad, 
i hviiket fal] extra lönetillskott icke förekommer. 

Järnvägsmannaförbundets afdelning n:r 78 ville emellertid icke godkänna detta 
lönetillskott, enär så många af personalen skulle gå miste om detsamma, utan beslöt, 
att underhandlingarna skulle fortsättas. Från personalens aida ingick sedan ny skrif-
velse med begäran om löneförhöjning. Ur denna lönerörelse har sedermera som bekant 
utvecklat sig en ganska hotande tvist, under hvilken personalen bl. a. ansett, att dess 
föreningsrätt varit utsatt för angrepp från styrelsens sida. Lönefrågan är ännu oaf-
gjord. 

Fråga har väckts, att för Gäfle s tads a rbe ta re skulle fastställas samma an
ställnings- och lönevillkor, som gälla för Stockholms stads arbetare. Ombnd för drät
selkammaren och för arbetarne hafva utsetts för åvägabringande af utredning. 

Vid Skutskärs sulfitfabrik kom ett nytt aftal till stånd under sommaren 1905, 
gällande till 1 maj 1906, med två månaders ömsesidig uppsägning. Aflöningen utgår 
dels efter ackord, dels efter timpenning, som i tryckt prislista är för de olika arbe
taregrupperna noga specificerad. 

Bet fackliga organisationsväsendet. Ett klampareförbund bildades den 12 
nov. vid sammanträde af delegerade, utsedda af klampare från Gäfle sågverksdistrikt. 
Den valda styrelsen fick i uppdrag att sätta sig i förbindelse med klamparne i det 
öfriga Sverige för att intressera dem för en allmän sammanslutning. 

Svenska j ä rnvägsbyggnadsa rbe t a r e fack fö ren ingeus härvarande sektion 
n-.r 39 har beslutat upprätta en arbetsanvisningsbvrå till hjälp för medlemmar. 

S k u t s k ä r s och Härnäs s tu fver ia rbe ta re fackfören ing beslöt den 8 okto
ber att bilda en nnderstödskassa, afsedd för understöd åt medlemmar vid sjukdoms-
och olycksfall. Till grundfond anslogos 500 kr. och till reservfond 270 kr. 

Den kooperativa verksamheten. De kooperativa företagen i Gäfle med om
nejd hafva bildat en samorganisation, hvars uppgift är att behandla de frågor och 
kooperativa angelägenheter, som äro af gemensamt intresse, såväl af ekonomisk art 
som rörande kooperationens innebörd och vikt. En särskild punkt på programmet är 
ock att främja kunskaps spridande i bokföring, administration och handelslära. Tid 
det möte, då detta program antogs, voro 11 kooperativa föreningar från staden och 
landsbygden representerade. Man enade sig om att uttala önskvärdheten af att denna 
samorganisations form och syfte vidare utvecklades. 

Gäfle arbetares konsumtionsförenings inkomster under tredje kvartalet 1905 
voro kr. 130,756:90; varuomsättningen uppgick till kr. 99,200:83; nettotillgångar för 
närvarande kr. 22,970: 99. 

Kastets mjölkkonsumtionsförsning räknar f. n. 215 medlemmar. Föreningens 
ekonomiska ställning är synnerligen god, och omsättningen öfversteg under senaste rä
kenskapsåret kr. 21,000. L. H—r. 

Söderhamn. 

Metall- och maskinindustrien. Efter den stora verkstadskonfliktens biläg
gande den 13 november har arbetet på härvarande mekaniska verkstad pågått med full 
kraft. Bland arbeten, som beställts och äro under utförande, märkas en del svåra 
bågstolar till kolhus, ett större antal kolhusbockar, en passagerarebåt, ångpannor, ång
båtsmaskin m. m. Arbetsstyrkan utgöres af 115 man eller lika många som före kon
fliktens början. 



52 ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 

Trävaruindustrien. Inom denna näringsgren har arbetstillgången icke fullt 
motsvarat den tillgängliga arbetskraften, då utskeppningen ej varit sä liflig som önsk-
ligt, däremot torde arbetet i stället varit jämnare fördeladt än under motsvarande tid 
föregående år, emedan sjöfarten kunde fortgå ända till jul. 

Transport- och grofarbetarefacken. Stufveriarbetame hafva under kvar
talet haft tämligen jämn, ehuru ej riklig arbetstillgång. Stadens arbetare hafva haft 
god sysselsättning vid gatuarbeten och ett ganska omfattande dräneringsarbete samt 
vid anläggningen af en hamnkaj af sten i stället för den gamla af trä. 
Timpenning för stadens grofarbetare 30 ä 28 öre, arbetsdag 8 timmar 

» > jordschaktare . . . . 30 » > » » 
> > hamnarbetare . . . . 30 ä 28 » > b ä 7 ', 2 » 
> » snickeriarbetare . . . 35 > > 8 > 
Körkarlar hafva vanligen längre arbetstid. 
På ackordsarbete tjänas för det mesta något mer pr timme. 
Den kooperativa verksamheten. Det kooperativa matlaget i Bollnäs (se 

Medd. år 1905, sid. 64) har under sitt första år haft stor framgång. Med en omsätt
ning på 8,000 kr. har matlaget nnder året kunnat betala sin bosättning med 800 kr. 
och har dessutom en behållning af 200 kronor, allt i runda tal. C. J. V. 

Sundsvall. 

Byggnadsverksamheten. Arbetstillgången vid kvartalets början god men af-
tog småningom och var vid dess slut helt ringa. Nästan alla under året pågående 
byggnadsarbeten voro färdiga och nya byggnadsföretag sparsamt förekommande. Grund
läggning för ett nytt lasarett pågår. Timlönerna för byggnadsarbetare ha under året 
utgjort: 

för murare 60 öre 
> målare 50 » 
> timmermän 40 ii 45 > 

Hos stadens arbetsgifvare voro följande måleriarbetare (i medeltal) anställda: 

under okt. 68 med en arbetstid af . . .10 timmar dagligen 
» nov. 4 4 ' » > > . . . 8 » » 
» dec. 26 » . . . . . 7 • 

Trävaruindustrien. Under oktober och nove"mber var arbetstillgången god men 
minskades, som vanligt, betydligt omkring midten af december. Under vintern är i 
allmänhet arbetstillgången ringa. En mängd sågverksarbetare måste då söka arbete 
på annat håll. För åtskilliga kategorier af sågverksarbetare nedgår timpenningen un
der denna årstid till 18, 15, någon gång ända till 13 öre. Den dagspenning, som här
igenom uppnås under en arbetstid af 6—8 timmar dagligen, är alltför knapp till ut
komst, hvadan skuldsättning i många fall måste tillgripas. 

Närings- och njntningsmedelsindnstrien. Inom bageriyrket lämnar det nn
der kvartalet utbetalda arbetslöshetsunderstödet en viss föreställning om arbetstill
gången. I detta afseende har bageriarbetareförbundets platsbyrå lämnat följande upp
gifter: 

Under okt. utbetalades till 3 arbetare sammaDlagdt 27 kr. 
> nov. > > 4 > » 52 » 
» dec. » > 7 » » 112 > 
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Dessutom utdelades till julen ett extra understöd af 153 kr. till arbetslösa inom 
facket. 

Den grafiska industrien. Rörande förhållandena inom typografyrket har från 
vederbörande färbnndsufdelning lämnats följande nppgifter: 

Sundsvalls typografklubb har under det gångna året utbetalt i arbets löshets
unders töd: 

I:a kvartalet till 1 person kr. 24: — 
2:a » » 6 personer » 165: 50 
3:e > . 2 > . 2 5 : 2 5 
4--e > > 2? , . 28: 50 2 4 3 : 2 5 

samt i r e sh jä lp : 
l:a kvartalet till 4 personer kr. 36: — 
2:a » » 8 » > 120: — 
3:6 > . 7 • > 82: 80 
4:e » » 4 » . 3 4 : 8 0 273:60 

Summa kr. 516: 85 

Arbetstillgången har i allmänhet varit god. Ett tryckeri har under året ned
lagts. A de tre större tidningstryckerierna ha arbetarne under året erhållit 1 ä 2 
veckors semester med bibehållen aflöning. Hälsotillståndet har varit godt. 

Transport- och grofarbetarefacken. Till följd af den blida väderleken på
gick sjöfarten detta år ovanligt länge. Den 21 dec. lossades den sista skeppslasten 
för året. ArbetstiUgången var under oktober och november god, under december mindre 
god. Enligt uppgift har förtjänsten under seglationstiden uppgått till i medeltal 700 
kr. pr arbetare inom transportyrket. Antalet från utrikes ort ankomna fartyg under 
året har utgjort 535, mot 522 året förut. 

Inom stufveribranschen, lastningen af trävaror, har arbetstillgången likaledes 
varit god, något bättre än 1904. 

Inom stadens allmänna arbeten har arbetsstyrkan under kvartalet varit: 
under okt 94 matn, däraf 40 vattenledningsarbetare 

. nov 70 > . 3 0 

. dec 56 . - 2 0 
Timpenningen för vattenledningsarbetarne höjdes i aug. med 5 öre. 

Vid Alby ha förberedande arbeten företagits för att tillvarataga kraften uti den 
18 ni. höga s. k. Eingdalsforsen omedelbart nedanför Alby vattenverk. 

Den af Sundsvalls stad anordnade arbetsförmedlingen trädde i verksamhet den 
23 okt. A. B. 

Luleå. 
Den under årets sista kvartal alltid förekommande minskningen i arbetstillgången 

har tidigt nog kommit till synes här uppe. 
Så afskedades i midten af november månad omkring 150 man, hvilka nnder som

maren haft arbete vid malmfältbolagets upplag å Svartön, och är sedan denna tid ar
betsstyrkan inskränkt till cirka 84 man, fördelade i två arbetsskift. Afven vid forti
fikationen i Boden hafva arbetena inskränkts, i det att i midten af december något 
öfver 50 man blifvit uppsagda att sluta till jul. 
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När härtill kommer, att arbetslösheten bland de egentliga grofarbetarne är rätt 
stor förut, artar sig denna vinter till att blifVa en af de svårare. I de handtverks-
mässigt bedrifna yrkena — frånsedt säsongyrkena — har arbetstillgången varit normal. 

Bland mcTa betydande arbeten, som nnder kvartalet pågått eller påbörjats, må 
nämnas Lnleå stads vattenledning samt ombyggnad af den stora malmutskeppnings-
viadukten å Svartön. 

Några arbets- eller lönekonflikter hafva här ej förekommit under kvartalet. 
En ny afdelning af murareförbundet har bildats i Boden. F. B. 

Gellivare. 
Grufbrytningen. Mer än tillräcklig arbetskraft har förekommit i förhållande 

till den oförändrade eller något ökade tillgången på arbete. 
Arbetsförtjänsterna vid grufbrytningen i Malmberget hafva nnder årets lopp så 

småningom stigit med omkring 10 «;,. 
Under tiden 24 december—7 januari har arbetet i grufvorna härstädes varit ned-

lagdt för helgens skull. 
Förhållandena i allmänhet liknande motsvarande tid i fjol. 
Den i kvartalsrapporten för andra kvartalet upptagna löneförhöjningen inom bergs-

handteringen afser endast Malmberget (således ej Koskullskulle och Nautanen). 
C. T. 

Kiruna. 
Arbe t s t i l l gången har varit mindre god och tillströmningen af arbetssökande 

anmärkningsvärdt stor. Sålunda anmälde sig ensamt å grufkontoren härstädes ett 
tjugutal arbetssökande under oktober samt ett femtiotal under hvardera af november 
och december månader. Behofvet af arbetskraft vid Kiruna är så godt som helt och 
hållet beroende på grnfdriften — några andra industriella anläggningar finnas icke — 
och då detta behof redan är fylldt, måste de flesta arbetssökande begifva sig från or
ten till andra platser, ett förhållande, som borde blifva allmännare kändt till före
kommande af tillströmning af arbetssökande och sysslolösa. 

Vid Luossavaara—Kiirunavaara aktiebolags och Tuolluvaara grufaktiebolags ar
beten ha under kvartalet varit sysselsatta: 

vid grufdriften: i öfrigt: summa: 
under oktober 965 265 1,230 man 

» november 931 228 1,159 » 
» december 926 220 1,146 » 

Som synes, har arbetsstyrkan minskats med 71 man under november och med 
ytterligare 13 man under december, hvilka uppsagts på grund af arbetsbrist. 

Vid Luossavaarabolagets arbeten förkortades under november månad på grund af 
minskad arbetstillgång arbetstiden med en timme för dem, som haft tio timmars ar
bete pr dygn. 

För Luossavaara—Kiirunavaara bolags räkning och å dess område fullbordades 
två ingeniörsboställen, läkareboställe samt två förmansbostäder, hvardera innehållande 
två lägenheter om två rum och kök. Några få hus inom det till stadsplan afsedda 
området hafva under kvartalet färdigbyggts. 

Exporten via Riksgränsen af malm från Kiimnavaara och Tuolluvaara malmberg 
utgjorde under kvartalet 371,709.9 tons och under hela året 1905 1,472,703,3 tons. 

S. M. H. 
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Öfverenskommelser mellan Sveriges verkstadsför
ening och vederbörande fackförbund 

angående 

regler för behandling af tvister mellan arbetsgifvare och arbetare 

samt 

bestämmelser om minimilöner, ackordsarbete, ordinarie arbets
tid, öfvertidsarbete m. m. 1 

Mellan Sveriges Verkstadsförening och undertecknade fackför
bund har träffats den öfverenskommelse, a t t vid uppkommande 
tvister mellan medlem af Verkstadsföreningen, å ena, samt medlem 
•eller medlemmar af undertecknade fackförbund, å andra sidan, skola 
lända ti l l efterrättelse nedanstående 

Eegler för behandling af tvister mellan arbetsgifvare oeh arbetare. 

§ 1. 
Här nedan benämnas samtliga arbetareorganisationer, vare sig 

permanenta eller tillfälliga fackföreningar eller enskilda arbetare, 
a f hvad slag de vara må, med ett gemensamt namn arbetare. 

§ 2. 
Uppstår tvist vid verkstad, tillhörande medlem af Sveriges 

Verkstadsförening, skola alltid allvarliga försök göras a t t genom 
skrift l ig eller muntlig förhandling mellan arbetsgifvaren eller hans 
Tepresentant och arbetare bilägga densamma. 

Träffad öfverenskommelse bör skriftligen affattas. 

§ 3. 
Har icke inom 20 dagar efter det skriftlig framställning gjorts 

•öfverenskommelse träffats, och arbetare besluta a t t fullfölja ären
det, äga de a t t inom 8 dagar efter utgången af nyss angifna tid 
t i l l vederbörande kretsstyrelse inom Verkstadsföreningen därom göra 
skriftlig framställning, åtföljd af fullständiga uppgifter om ären-

1 Överenskommelserna undertecknades den 9 nov. 1905 af representanter för å 
ena sidan Sveriges Verkstadsförening oeh a andra sidan Sveriges Landsorganisation 
samt vederbörande fackförbund. 
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dets innebörd, om dag, då framställning först gjorts, och om resul
tatet af de förda förhandlingarna. Har ärendet icke inom sålunda, 
fastställd tid fullföljts, anses frågan hafva förfallit. 

§ 4 . 
Sedan dylik anmälan inkommit, utreder kretsstyrelsen skynd

sammast ärendet samt söker med alla till buds stående medel åstad
komma förlikning mellan parterna. Anser endera parten muntlig 
förhandling behöflig, utse kretsstyrelsen och vederbörande arbetare-
hvardera 3 kommitterade, hvilka genom förhandling skola söka lösa 
den föreliggande tvisten. Kretsstyrelsen anmodar en af sina kom
mitterade att sammankalla kommittén. Kommitterade utse bland 
sig en ordförande eller, i fall de ej kunna enas därom, en utom
stående opartisk person att leda förhandlingarna. Hafva från ar
betare vid flera verkstäder ingått framställningar i samma syfte,, 
må framställningarna behandlas samtidigt, enligt förestående. 

§ 5. 
Den kommitté, hvarom i föregående § stadgas, skall vara till

satt senast 8 dagar efter det yrkande om dess tillsättande blifvit 
gjort. Behandling af ärende skall vara afslutad inom 14 dagar,, 
efter det kommitterade erhållit skriftligt meddelande om valet, så
vida ej kommitterades flertal enar sig om uppskof. Träffas upp
görelse, skall densamma skriftligen affattas. Har uppgörelse ick& 
träffats, uppsattes ett kortfattadt protokoll. 

§ 6. 
Därest icke genom förhandling enligt förestående förlikning 

kunnat ernås, och under förutsättning att frågan gäller tolkning 
af träffadt aftal, af öfverenskommelse eller af förlikning, hänskjutes 
tvisten, om endera parten det skriftligen yrkar, till afgörande af 
skiljemän, af hvilka 2 utses af arbetare och 2 af öfverstyrelsen för 
Verkstadsföreningen. De sålunda valda 4 skiljemännen utse själfva 
den 5:te, som skall leda skiljenämndens förhandlingar och vid lika 
röstetal äga utslagsröst. Enas skiljemännen icke vid valet af ord
förande, utses ordföranden enligt lagen om skiljemän af vederbörande 
myndighet å den ort, där verkstaden är belägen. 

Skiljemännen meddela dom senast inom den 20:de dagen efter 
den dag, då endera parten till den andra gjort framställning om 
tvistefrågans hänskjutande till skiljedom. 

§ 7. 
Innan ärendet slutbehandlats enligt ofvan gifna regler, må icke 

pä grund af samma ärende arbetsinställelse (strejk eller lockout) 
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äga ruin. Beslut om arbetsinställelse må ej fattas senare än (> 
veckor efter det behandlingen af ärendet afslutats, och skall beslutet 
omedelbart tillställas motparten. Sådant beslut må ej verkställas 
tidigare än (> dagar eller senare än 14 dagar efter den dag, då det
samma delgifvits motparten. 

§ 8-
Därest behandling af framställning i principfråga eller af annan 

angelägenhet i den ordning, förestående regler stadga, icke medfört 
ärendets afgörande, må icke framställning i samma fråga eller ange
lägenhet upptagas till förnyad behandling mellan samma parter 
enligt förestående, förrän 6 månader förflutit från den dag, då före
gående förhandlingar i ärendet afslutats. 

I sammanhang härmed förklara sig Verkstadsföreningen och 
vederbörande fackförbund vara ense därom, att rätten att under alla 
förhållanden fritt och okränkt deltaga i arbete skall likasom för
eningsrätten hållas i ömsesidig helgd. 

Förestående öfverenskommelse skall gälla till den 1 januari 
1908 och därefter år efter år, därest ej uppsägning skriftligen skett 
från någon sida minst 6 månader före tiden för överenskommel
sens utlöpande. 

Bestämmelser om minimilöner. 

§ I-
Vid hvarje verkstad, gjuteri eller skeppsvarf, tillhörande med

lem af Sveriges Verkstadsförening, skola alla där anställda arbetare 
— såväl yrkesarbetare som grofarbetare, till h vilka sistnämnda 
hänföras handtlangare — tillgodonjuta viss minimilön. 

Minimilönernas storlek lämpas efter förhållandena å såväl olika 
orter som olika verkstäder. 

Minimilön fastställes särskildt för yrkesarbetare och särskildt 
för grofarbetare; och afser minimilön endast den lägsta lön, som 
inom någondera gruppen af arbetare må utgå. 

Berättigad till minimilön är hvarje yrkesarbetare, som uppnått 
21 års ålder och arbetat i sitt fack minst 4 år, äfvensom grof
arbetare, som uppnått 21 års ålder. 

Yrkesarbetare, som icke innehar 4-årig yrkesutbildning, men 
uppnått 21 år, skall komma i åtnjutande af samma minimilön som 
grofarbetare. 
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För särskilda klasser af yrkesarbetare må särskilda högre minimi
löner kunna fastställas att tillämpas vid uppnådd 24 års ålder och 
minst 7 års arbete inom facket. 

Allt efter skicklighet och flit erhåller arbetaren högre lön, och 
skola dugliga arbetare, som arbetat ett flertal år i yrket, åtnjuta 
högre lön än minimilönen. 

Arbetsgifvare må äga rätt afskeda sådan arbetare, som han 
anser icke göra sig förtjänt af minimilön. 

Bestämmelserna om minimilöner gälla icke lärlingar; och kunna 
undantag från dem jämväl äga rum i fråga om arbetare, hvilka 
uppnått 60 års ålder eller hvilkas arbetsförmåga på grund af sjuk
dom eller vanförhet är nedsatt. 

§ 2. 
I och för bestämmande af minimilönernas storlek indelas samt

liga arbetsplatser i tre grupper på sätt nedan sägs, nämligen: 

Grupp 1. Verkstäderna i Stockholm med omnejd. 

Grupp 3. Verkstäderna i 

Arboga, 
Arbra, 
Arlöf, 
Arvika, 
Borås, 
Eskilstuna. 
Fal an, 
Gäfle, 
Göteborg, 
Halmstad, 
Hälsingborg, 

Jonköping. 
Karlskrona, 
Karlstad, 
Kristianstad. 
Kristinehamn, 
Köping, 
Landskrona, 
Lnnd, 
Malmö, 
Morgongåfva, 
Morgårdshammar. 

Norberg, 
Norrköping, 
Nyköping, 
Nynäs, 
Sala, 
Söderhamn. 
Södertälje. 
Uppsala, 
Vänersborg, 
Västerås, 
Örebro. 

Grupp 3. Verkstäderna i 

Bruzaholm, 
Hallsberg, 
Hässleholm, 
Huskvarna, 

Motala, 
Nafvekvarn, 
Svedala, 
Torshälla, 

Trelleborg, 
Ystad. 

§ 3 . 
De minimilöner, hvilka, på sätt i § 1 sägs, skola fastställas för 

yrkesarbetare, som uppnått 21 års ålder och arbetat i sitt fack minst 
4 år, samt grofarbetare, som uppnått 21 års ålder, skola utgöra: 

Grupp 1. 
För yrkesarbetare 3fi öre i timmen, 

• grofarbetare 32 > > » 

Grupp 2. 
För yrkesarbetare 30 öre i timmen, 

» grofarbetare 26 > > » 

Grupp 3 
För yrkeaarbetare 28 öie i timmen. 

> grofarbetare 25 » > " 
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§4. 
För fastställande af minimilöner att under de i § 1 angifna 

förutsättningar gälla för yrkesarbetare, som uppnått 24 års ålder 
och arbetat minst 7 år inom facket, skola omedelbart vid hvarje 
särskild verkstad inledas förhandlingar. Därest dessa förhandlingar 
mot förmodan icke inom tre månader, efter det den pågående arbets-
konflikten blifvit häfd och arbetet återupptagits, ledt till uppgörelse, 
skall frågan behandlas enligt reglerna för behandling af tvister 
mellan arbetsgifvare och arbetare. 

§ 5. 
A de arbetsplatser, hvarest under den pågående konflikten af 

arbetsgifvarne för de i § 3 afsedda arbetare erbjudits högre minimi
löner än i nämnda § sägs, skola de sålunda erbjudna minimilönerna 
tillämpas; och må stadgandet i § 3 ej vid någon verkstad föranleda 
till eller tagas till förevändning för nedsättning i löner, som före 
konfliktens utbrott betalats. 

Ackordsarbete. 

§6-
Mom. 1, Ackordsarbete må användas i alla sådana fall, där 

detsamma är möjligt att genomföra. 
Mom. 2. Vid verkstad, där fabriksmässig tillverkning äger 

rum, böra fastställas ackordsprislistor, hvilka skola gälla under viss 
tid, ej understigande ett år, och med viss uppsägningstid, ej under 
en månad. Därest dylik öfverenskommelse icke från endera partens 
sida blifvit inom föreskrifven tid uppsagd, anses den såsom förnyad, 
hvarje gång för ett år i sänder, så framt ej annorlunda vid öfver-
enskommelsens träffande bestämmes. 

Införes af arbetsgifvaren ny arbetsmetod eller väsentligen för
bättrade arbetsmaskiner, må ändring af ackord ske utan iakttagande 
af den bestämda uppsägningstiden. 

Mom. 3. Rörande allt ackordsarbete, som icke på sätt ofvan 
säges blifvit bestämdt genom fasta ackordsprislistor, träffas öfver
enskommelse genom fri förhandling i hvarje fall mellan arbetsgif
varen eller dennes representant och den eller de arbetare, åt hvilka 
ackordsarbetet erbjudes, och skall uppgörelse därom ske före ar
betets påbörjande. I undantagsfall, då på grund af arbetets be
skaffenhet dylik öfverenskommelse icke kan på förhand träffas, må 
dock, om båda parterna därom äro ense, fastställandet af ackords
priset ske först viss tid efter arbetets påbörjande. 
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Mom. 4. Vid s. k. premieackord skola, innan detsamma införes, 
grunderna därför fastställas och öfverenskommelse därom träffas i 
vederbörlig ordning. 

Mom. 5. Vid gemensamhetsackord erhåller arbetaren del i 
öfverskottet i förhållande t i l l sin timpenning och det antal arbets
timmar han deltagit i ackordet, för såvidt ej annan särskild öfver
enskommelse därom träffats. 

Mom. 6. Vid allt ackordsarbete skall arbetarens timlön vara 
garanterad. 

Mom. 7. Vid hvarje verkstad skola anteckningar foras öfver 
alla gällande ackord med tydl igt angifvande af arbetets a r t och 
pris eller — vid premieackord — beräkningssättet. Arbetare, som 
erbjtides e t t förut utfördt ackordsarbete, äger r ä t t a t t när han det 
begär, af de förda anteckningarna inhämta kännedom om priset eller 
beräkningssättet. 

Mom. 8. För arbetare, som utan gilt ig anledning lämnar sin 
anställning vid verkstaden, innan åtaget ackordsarbete afslutats, 
beräknas aflöningen efter den fastställda timpenningen. Vid gemen
samhetsackord äga öfriga deltagare ej rä t t t i l l det öfverskott, som 
skulle tillkommit den affiyttade, utan skall sådant öfverskott öfver-
lämnas t i l l för arbetarne vid verkstaden afsedd sjukkassa eller an
vändas för annat liknande ändamål. 

Ordinarie arbetstid. 

§ 7. 
Mom. 1. Den ordinarie arbetstiden fastställes efter öfverens

kommelse för hvarje plats eller verkstad, och får densamma icke 
bestämmas högre än t i l l 57 timmar i veckan eller för någon dag 
högre än t i l l 10 timmar. Vid hvarje verkstad skall finnas e t t an
slag med närmare angifvande af den ordinarie arbetstidens början 
och slut samt raster under olika arbetsdagar i veckan. 

Mom, 2. Första maj äge de arbetare erhålla ledighet, som 
därom senast dagen förut framställa begäran. 

Öfvertidsarbete. 

§ 8 . 

Mom. 1. Arbete, utfördt å annan tid än den ordinarie arbets
tiden, betraktas som öfvertidsarbete och betalas — därest ej högre 
tilläggsprocent vid konfliktens utbrot t t i l lämpats, i hvilket fall 
denna skall lända till efterrättelse — med den ordinarie timlönen 
jämte följande tilläggsprocent: 

å hvardagar: 
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2 timmar efter ordinarie arbetstiden 25 %, öfrig arbetstid 50 %; 
å sön- och helgdagar: 
25 % för verkstadens eget arbete, 100 % för annat arbete. 
Mom. 2. Vid arbete i skift träffas öfverenskommelse om af-

löningen oberoende af hvad om tilläggsprocent för öfvertidsarbete 
ä r fastställdt. 

Mom. 3. Vid beräkning af öfvertidsarbete medräknas ej den 
t i l l måltidsraster använda tiden och ej heller den från den dagliga 
ordinarie arbetstiden försummade, såvida icke försummelsen skett 
utan arbetarens förvållande och anmälan därom blifvit afgifven. 

Mom. 4. När arbetsgifvaren fordrar, a t t ackordsarbete skall 
utföras på öfvertid, erhåller arbetaren det fastställda öfvertids-
til lägget å timpenningen utöfver ackordspriset, såvida icke i detta 
afseende annan öfverenskommelse blifvit träffad. 

Arbete utom verkstaden. 

§ 9 . 

Mom. 1. Under resor för verkstadens räkning erhåller arbetaren 
dels resebiljett eller ersättning för sådan, dels dagtraktamente med 
minst 2 kronor samt vanlig timpenning såsom för ordinarie arbets
tid (äfven för sön- och helgdagar), dock utan t i l lägg för öfvertid. 

Mom. 2. Vid arbete å annan ort än där verkstaden är belägen 
— hvarest arbetaren måste öfvernatta — erhåller arbetaren utom 
den vanliga timlönen fritt logi och vivre, båda af tillfredsställande 
beskaffenhet, eller ock ersättning därför med minst 2 kronor 50 öre 
pr dag. 

Mom. 3. När arbete för verkstaden å annan ort förekommer i 
sådan utsträckning, a t t verkstaden där anställer arbetare, u tgår 
icke till dessa arbetare sådant extra tillägg, hvarom i föregående 
mom. förmäles. 

Tiden för denna öfverenskommelses bestånd. 

§ 10. 
Förestående öfverenskommelse skall gälla t i l l den 1 januari 

1908 och därefter år efter år, därest ej uppsägning skriftligen skett 
från någon sida minst 6 månader före tiden för öfverenskommelsens 
Utlöpande. 

Jämte det förestående öfverenskommelse af Verkstadsföreningen 
och vederbörande fackförbund godkännes, föreskrifves, at t nu på
gående strejker och lockout skola upphöra samt arbetet återupp-
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tagas den 13 innevarande november; och förbinda sig Verkstads
föreningens ledamöter att åt hvarje i konflikten deltagande arbetare, 
som därtill inom 8 dagar från nämnda den 13 november anmäler 
sig hos sin förutvarande arbetsgifvare eller annan medlem af Verk
stadsföreningen, bereda arbete å den verkstad, där dylik anmälan 
skett, i sådan ordning, att inga andra arbetare få å verkstaden an
tagas, förrän samtliga sålunda anmälda arbetare erhållit anställning. 

Hvarken från arbetsgifvarnes eller arbetarnes sida må repres
salier i någon som helst form förekomma med anledning af den nu 
afslutade arbetskonflikten. 

Stockholm den 9 november 1905. 

För Sveriges Verkstadsförening: 
(Underskrifter.) 

För Landssekretariatet: 
(•Underskrift.) 

För Sv. Järn- och Metallarbetareförbundet: 
(Underskrift.) 

För Svenska Gjutareförbundet: 
(Underskrift.) 

För Svenska Träarbetareförbundet: 
(Underskrift.) 

För Sv. Grof- och Fabriksarbetareförbundet: 
(Underskrift.) 

I samband med undertecknandet af ofvanstående öfverenskom-
melser beslöts, att i afseende å bestämmelsen om arbetets återupp
tagande skulle gälla följande tilläggsbestämmelser: 

1) Den i slutmeningen af öfverenskommelsen angående bestäm
melser om minimilöner m. m. stadgade anmälan kan vid hvarje sär
skild verkstad ske genom Öfverlämnande af en gemensam förteck
ning å de arbetare som vilja anmäla sig till arbete vid verkstaden, 
uppsatt af en utaf vederbörande arbetaregrupp vald kommitté. Det 
står dock äfven hvarje arbetare fritt att själf anmäla sig hos ar-
betsgifvaren, och kan anmälan af arbetare, som ej befinner sig å. 
platsen, insändas med posten. 

2) Om tiden för arbetets begynnande meddelas af arbetsgifvaren 
iinderrättelse såväl till den i föregående moment omnämnda kom
mittén som till de arbetare, hvilka anmält sig personligen. 
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3) Därest vid någon verkstad vare sig anställning icke kan 
omedelbart beredas alla där anmälda arbetare eller ock arbetsgifva-
ren har sysselsättning för flera än de anmälda arbetarna, skall ar-
betsgifvaren ofördröjligen därom lämna detaljerad uppgift till Verk
stadsföreningens kontor i Stockholm, hvarifrån underrättelse om för
hållandet meddelas vederbörande förbundsexpedition för vidtagande 
af åtgärder för nödig platsanvisning. 

4) Det företräde till antagande i arbete, hvarom i sagda slut
mening stadgas, tillkommer arbetare för tiden intill den 15 februari 
1906 och skall samtidigt med strejk och lockout, all slags blockad 
och bojkott upphöra. 

Öfversikt 
af verksamheten vid vissa nordiska offentliga arbetsförmed-

lingsanstalter under år 1905. (Tab. å s. 65—66.) 

Göteborgs arbetsförniedlingsanstalt. Under de tre hela år, anstalten 
hittills varit i verksamhet, har densamma beredt anställning åt 
följande antal personer, nämligen 

År 1905 har således att på både manliga och kvinnliga afdel-
ningen uppvisa en bestämd ökning vid jämförelse med de föregående 
åren. Mest märkbar är tillväxten med afseende å förmedlingen af 
kvinnligt arbete för personlig tjänst, men äfven inom det egentliga 
yrkesarbetet hafva kvinnor till jämförelsevis stort antal vunnit an
ställning. På den manliga afdelningen är det egentligen landt-
transportarbetet, jordbruket samt maskin- och skeppsbyggnadsindu
strien, som företett lifligare efterfrågan å arbetskraft. 

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

Den minskning i frekvensen å den manliga afdelningen, som 
gjort sig märkbar under såväl år 1904 som 1905, är uteslutande att 
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tillskrifva minskad verksamhet inom byggnadsfacket och angränsande 
yrkesgrenar. I öfrigt synes någon ökning öfverallt hafva inträdt, 
särskildt beträffande anvisningen af arbetskrafter åt jordbruket. 
Det alldeles öfvervägande antalet kvinnor anställdes i husligt arbete 
samt inom hotell-, kafé- och restaurantfacket. 

Korska offentliga arbelsfiiraiedlingsanstalter. Anta le t t i l lsat ta platser 
vid de norska offentliga arbetsförmedlingsanstalterna under åren 
1904 och 1905 utgjorde 

Dessa siffror utvisa för Kristiania och Stavanger en betydande 
ökning i förhållande t i l l resultaten under år 1904, under det a t t 
anstalterna i Bergen och Trondhjem icke förete någon nämnvärd 
utveckling. Förmedlingen för kvinnor har vid Kristianiakontoret 
äfven denna gång öfverträffat resultaten å den manliga afdelningen; 
i Bergen har ett ansenligt antal kvinnor jämväl erhållit anställning, 
men i Trondhjem och Stavanger är denna del af verksamheten ännu 
mycket obetydlig. 

Kjöbenliavns komiiiiinale ArbejdsanYisningskontor. De trenne senaste 
verksamhetsårens hufvudresultat framgå af nedanstående uppgifter 
om antalet förmedlade platser, nämligen 

Den s tarka utveckling, som Köpenhamnsanstalten uppvisat 
under flera år, men hvilken år 1904 afstannade, har ånyo vidtagit 
med år 1905. På såväl den manliga som kvinnliga afdelningen har 
anta le t t i l lsat ta platser s t a rk t ökats inom flertalet yrkesgrenar. 
Anmärkningsvärdt är här framför allt , a t t affärsverksamheten och 
jordbruket i så hög grad anl i ta anstalten, i det a t t tillhopa 2,516 
kontors- och butiksbiträden beredts anstäl lning samt 2,006 personer 
anvisats i olika slag af jordbruksarbete o. d. Förmedlingen för 
kvinnor ha r t ag i t en storartad omfattning beträffande husligt arbete 
och restaurantfacket, delvis till följd af a t t en filial för dylik an
visning t rädt i verksamhet. 
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Öfversikt af verksamheten vid Göteborgs, Hälsingborgs, Kristiania 
och Köpenhamns förmedlingsanstalter under år 1905. 

(Preliminära siffror.) 
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Öfversikt af verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
i Norge under år 1905. 

(Preliminära siffror.) 
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Arbetsförmedling under år 1905. 

Fjärde kvartalet. 

Under hänvisning till tabellerna å sid. 76—83 redogöres här 
för de hufvudsakliga resultaten af verksamheten under innevarande 
års fjärde kvartal vid vissa arbetsförmedlingsanstalter i Sverige, 
öfriga skandinaviska länder samt Tyskland. Förutom de absoluta 
talen för frekvensen vid anstalterna meddelas — i de fall, då till
gängliga källor sådant medgifva — äfven uppgifter om proportionen 
mellan å ena sidan antalet lediga platser och å andra sidan antalet 
af dels arbetssökande och dels tillsatta platser, enär däraf kunna 
dragas vissa slutsatser rörande arbetsmarknadens läge. 

Stockholm. 

Stockholms stads arbetsförmedling, som den 22 sept. 1905 bör
jade sin verksamhet, både vid samma månads slut att uppvisa 
följande resultat: 

Ben 22—30 sept. 1905. 

Såsom alltid är vanligt vid sådana anstalters öppnande, till
strömmade genast arbetssökande män i långt större antal än platser 
för dem anmäldes. Detta förhållande fortfor naturligtvis äfven 
under närmast följande månader, då anstaltens verksamhet erhöll 
den omfattning nedanstående siffror utvisa. 
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På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Vid slutet af kvartalet hade antalet arbetssökande väsentligt 
nedgått, beroende företrädesvis på att den mängd af mindre kvali
ficerade personer, som vid början af en anstalts verksamhet alltid 
infinna sig, efter hand utsöndras. I öfrigt äro gifvetvis de låga 
siffrorna för december att tillskrifva den depression, som arbets
marknaden i dess helhet och särskildt arbetsförmedlingsanstalternas 
största kundkrets, byggnadsverksamheten och grofarbetet i öfrigt, 
blifva underkastade vid vintersäsongens inbrott. 

Göteborg. 
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På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Det ifrågavarande kvartalet synes i Göteborg hafva känne
tecknats af goda konjunkturer å arbetsmarknaden. Inom intet om
råde af densamma har vinterns inbrott gjort sig märkbart genom 
minskad tillgång å arbete, hvilket väl delvis beror på de milda 
väderleksförhållandena, som tillåtit utarbetet ostördt fortgå. Otvifvel-
aktigt måste emellertid också det ekonomiska läget harva varit 
gynnsammare än vanligen är fallet under denna årstid. 

Resultaten af förmedlingsverksamheten torde böra betecknas 
såsom särdeles goda, enär en jämförelsevis hög procent af de till 
buds stående platserna tillsattes, oaktadt de arbetssökande varit å 
den manliga afdelningen föga talrikare och å den kvinnliga som 
vanligt afsevärdt färre än platserna. Såväl kvalitativt som kvan
titativt öfverträffades resultaten från ej blott motsvarande tid år 
1904 utan äfven det närmast föregående kvartalet. 

Malmö. 



7 0 ARBETSFÖRMEDLING. 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Malmöanstalten, som under föregående kvartal börjat sin verk
samhet, hade ännu under oktober och november månader ett pro
portionsvis alltför stort antal manliga arbetssökande, företrädesvis 
sådana, som på grund af de pågående stora konflikterna inom bygg
nadsyrket samt inom mekaniska verkstadsindustrien voro utan an
ställning. Under december blef emellertid frekvensen betydligt 
mindre, delvis till följd af minskad arbetslöshet, enär verkstads
konflikten då upphört; i öfrigt är det en vanlig företeelse, att under 
den egentliga vintersäsongen många arbetslösa finna ändamålslöst 
att söka få arbete. 

Lund. 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 
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De ofvanstående siffrorna för Lunds arbetsförmedlingsanstalt 
utvisa i jämförelse med föregående kvartalet en ganska ringa fre
kvens, hvilken dock naturligt förklaras af årstiden och anstaltens 
nyhet. Särskildt under december månad var omsättningen obetydlig. 

Hälsingborg. 

Verksamheten vid Hälsingborgs stads arbetskontor synes under 
detta kvartal hafva fortgått i ungefär samma omfattning som under 
motsvarande tid föregående år; naturligtvis var omsättningen nu 
något mindre än under sommarmånaderna innevarande år. Anmärk
ningsvärd är den ständigt ökade förmedlingen för jordbrukets behof; 
hufvudparten af den dit anvisade arbetskraften torde under ifråga
varande kvartal hafva tagits i anspråk för betupptagning, liksom 
ock en del grofarbetare funnit användning vid sockerbruken, som 
vid denna tid på året hafva sin brådaste säsong. Af 255 inom 
jordbruket under kvartalet anställda personer voro 22 kvinnor; 
kvinnlig arbetskraft placerades i öfrigt inom restaurantfacket samt 
till alldeles öf ver vägande grad i privat tjänst; däremot erhöllo 
endast några få kvinnor anställning inom det egentliga yrkesarbetet. 

Sundsvall. 

En inom stadsfullmäktige väckt motion om inrättande af en 
kommunal arbetsförmedlingsanstalt remitterades till stadens drätsel
kammare, som verkställde nödig utredning af frågan. På dess för
slag beslöto fullmäktige den 15 april 1905 att anordna Sundsvalls 
stads arbetsförmedling, hvarefter stadgar för densamma antogos vid 
stadsfullmäktiges sammanträde den 16 oktober. Anstalten, som den 
23 i samma månad trädde i verksamhet, hade vid årets slut att 
uppvisa följande resultat: 
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Den 23 oM.SO dec. 1905. 

Såsom synes var antalet af manliga arbetssökande här liksom 
vid öfriga under sistlidne höst inrättade anstalter mycket stort i 
förhållande till de för dem disponibla platserna. De anställningar, 
som verkligen förmedlades, afsågo å den manliga afdelningen före
trädesvis grofarbete af olika slag, å den kvinnliga afdelningen hus
ligt arbete. 

Norska förmedlingsanstalter. 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Det mindre tillfredsställande läge, i hvilket den norska arbets
marknaden sedan flera år tillbaka befunnit sig, synes allt fort-
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farande vara tämligen oförändradt. Under det nästföregående kvar
talet gjorde sig visserligen märkbara vissa ansatser till förbättring, 
men med vinterns inbrott har åter försämring yppats, särskildt 
genom en betydande ökning i antalet arbetssökande. Dock har 
äfven antalet lediga platser att uppvisa en afsevärd förhöjning i 
jämförelse med hvad förhållandet var förra hösten, hvadan arbets
marknaden nu torde böra betecknas såsom något bättre än då, ehuru 
naturligtvis långt ifrån tillfredsställande. 

Kristiania. 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Med afseende å Kristianiaanstaltens verksamhet under kvartalet 
faller genast i ögonen, hurusom frekvensen å både den manliga och 
kvinnliga afdelningen högst väsentligt ökats. Äfven andra tecken 
tyda på en något ökad liflighet på arbetsmarknaden, hvilket dock 
ej hindrar, att dess läge fortfarande synes betänkligt. Föga arbets-
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kraft placerades inom den egentliga industrien och handtverket; 
männen fingo företrädesvis anställning inom grof-, transport- och 
byggnadsarbete, kvinnorna nästan uteslutande i husligt arbete. 

Köpenhamn. 

Den betydande ökning, som verksamheten vid Köpenhamns
anstalten kunde uppvisa under föregående kvartal , fortsatte äfven 
under det innevarande, hvars omsättningssiffror äro exceptionellt 
höga, särskildt med hänsyn t i l l årstiden. Anmärkningsvärdt är, 
at t handelsyrkena i s tändigt större utsträckning börja anl i ta an
stalten för a t t fylla sit t behof af arbetskraft. Anvisningen af 
kvinnligt tjänstefolk ökas likaledes kraftigt, hvarvid den för detta 
slag af förmedling inrät tade filialanstalten uppenbarligen spelar en 
betydande roll. 

Tyskland. 
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P å 100 lediga platser kommo sålunda: 

Till följd af årstiden har vid de tyska anstalterna efter hand 
inträdt ett öfverskott af manliga arbetssökande utöfver antalet ar
betstillfällen. Konjunkturerna synas dock för männen vara något 
gynnsammare än under motsvarande t id föregående å r och gifva i 
alla händelser icke vid handen, a t t någon afsevärd försämring af 
arbetsmarknaden inträdt . Beträffande det kvinnliga arbetet var 
efterfrågan å arbetskraft fortfarande större än tillgången, särskildt 
inom husligt arbete samt i jordbrukets tjänst. 



76 ARBETSFÖRMEDLING. 

Verksamheten vid Göteborgs 
under fjärde kvar-
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arbetsförmedlingsanstalt1 

talet år 1905. 
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Verksamheten vid Hälsingborgs och Köpenhamns arbetsförmedlingsanstalter 
under fjärde kvartalet år 1905. 
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Verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
i Norge 

under fjärde kvartalet år 1905. 
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Verksamheten vid Kristiania 
under fjärde kvar-
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arbetsförmedlingsanstalt 
talet år 1905. 



82 ARBETSFÖRMEDLING. 

Verksamheten vid offentliga arbets-
under fjärde kvar-

(Efter >Reichs-



ARBETSFÖRMEDLING. 83 

förmedlingsanstalter1 i Tyskland 
talet år 1905. 
arbeitsblatt».) 
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Prisuppgifter å lefvande kreatur samt å färskt kött 
och fläsk okt. 1904/sept. 1905. 

De i efterföljande tabeller meddelade uppgifterna afse dels priser 
å lefvande kreatur i Stockholm och Malmö (tab. 1), dels priser å 
färskt kött och fläsk för 26 viktigare orter i riket (tab. 2), och om
fatta ifrågavarande prisuppgifter en tid af ett år, nämligen oktober 
1904 till och med september 1905. 

Tabellen öfver kreatursprisen i Stockholm har upprättats genom 
stadsveterinärens försorg med ledning af uppgifter från vissa korn-
missionärer för kreaturshandel i staden. Motsvarande tabell för 
Malmö har inom den arbetsstatistiska afdelningen utarbetats efter 
de noteringar pr vecka rörande kreatursprisen i staden, som regel
bundet publiceras på föranstaltande af Malmöhus läns hushållnings
sällskap. Själfva insamlandet af prisuppgifterna verkställes af en 
noteringskommission, bestående af tre ledamöter, nämligen en af 
hushållningssällskapets förvaltningsutskott utsedd landtman såsom 
ordförande, en af förvaltningsutskottet bland de vid marknadsplatsen 
tjänstgörande kommissionärerna utsedd kommissionär såsom förste 
ledamot samt marknadsplatsens föreståndare såsom andre ledamot. 
Kommissionens ordförande och marknadsplatsens föreståndare söka 
under marknadens gång hvarje tisdag genom förfrågningar hos säl
jare och köpare samt genom företagna kontrollvägningar utröna be
loppet af de för olika djurslag och kvalitetsklasser betalda prisen 
samt blifva därigenom i tillfälle att kontrollera de af kommissionä-
ren omedelbart efter afslutad marknad till kommissionen inlämnade 
uppgifter angående ernådda priser. 

Tabellerna öfver prisen å färskt kött och fläsk afse minuthandels
prisen vid kontant köp samt hafva sammanställts efter de uppgifter, 
som å resp. orter regelbundet pr vecka införskaffas genom plats
ombuden och efter hand publiceras i dessa »Meddelanden». 

Af tab. 1 (s. 91—92) framgår, att medelprisen å lefvande kreatur 
i Stockholm och Malmö utgjort: 
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En jämförelse mellan anförda medelpriser för Stockholm och 
Malmö gifver vid handen, att priset å kalfvar varit genomgående 
högre i Stockholm än i Malmö, för sötmjölkskalfvar 19 å 11 % och 
för skummjölkskalfvar nära 30 %. Däremot synes ett motsatt för
hållande hafva ägt rum beträffande priset å får, i det att Malmö
priset här öfverstiger Stockholmspriset, för äldre får med 14 % och 
för lamm med 18 %. Med afseende på nötkreatur och svin befinnas 
de båda städernas priser mera närma sig hvarandra. 



86 PRISUPPGIFTER Å LEFVANDE KREATUR SAMT Å FÄRSKT KÖTT OCH FLÄSK. 

Jämföras de i tab. 1 meddelade kreaturspriser för oktober 1904 
med motsvarande priser för september 1905, visar det sig, att en 
afsevärd prisstegring ägt rum under mellantiden utom beträffande 
kalfvar, för hvilka ungefär samma pris noterats under hela året. 
Särskildt har prisstegringen varit betydande i fråga om svin. Så 
t. ex. utgjorde medelpriset i Stockholm för slakterisvin (öfver 75 kg.) 
endast 50 öre pr kg. under oktober 1904, men 65 öre under septem
ber 1905, alltså en ökning af 30 %. Motsvarande medelprissiffror för 
Malmö voro 50 och 61 öre, utvisande en ökning af 22 %. Ännu 
starkare framträder prisstegringen i fråga om »rena, större svin», 
nämligen 38 % i Stockholm och 33 % i Malmö, hvaremot priset på 
suggor ökats i betydligt mindre grad eller med ungefär 13 % i båda 
städerna. Den nu anförda prisstegringen å svin är icke att till-
skrifva något särskildt uppsving i priserna under sept. 1905, utan har 
fortgått synnerligen jämnt under hela den här ifrågavarande perio
den. För ett riktigare bedömande af prisstegringens beskaffenhet 
torde emellertid en jämförelse mellan medelprisen för samma månad 
under åren 1904 och 1905 vara mera på sin plats. En sådan jäm
förelse låter sig äfven göra för Malmö och framgår däraf, att pris
stegringen under sept. 1904/sept. 1905 varit: 

Äfven om dessa siffror framvisa en något mindre prisstegring, 
än som förut angifvits, torde det i hvarje fall på grund af före
liggande prisuppgifter få anses obestridligt, att priserna å svin sedan 
sept. 1904 befunnit sig i ett betydligt stigande. Att denna pris
stegring motsvatas af en liknande ökning i priset på fläsk, skall 
längre fram påvisas. 

Beträffande nötkreatur förete Malmöpriserna en genomgående, 
ej obetydlig ökning, vare sig man jämför sept. eller okt. 1904 med 
sept. 1905. I genomsnitt synes priset å kor och tjurar hafva Ökats 
med omkring 6 öre pr kg. lefvande vikt. Äfven för Stockholm kan 
man iakttaga en liknande, ehuru betydligt mindre prisstegring. 
Medelpriset å slaktfeta kor har här stigit med 2 öre pr kg. och å 
tjurar (öfver 550 kg.) med 4 öre. 

Hvad slutligen beträffar får, hafva i Stockholm samma medel
priser noterats för okt. 1904 och sept. 1905, nämligen för äldre får 
omkring 13 kr. pr styck och för lamm 10 kr. Dessa siffror beteckna 
emellertid de lägsta under perioden förekommande genomsnittspriser 
för får. Under maj—juli betalades i genomsnitt 21 kr. för äldre 
får och 16 kr. för lamm, och medelpriserna för hela året utgjorde 
resp. 17 och 13 kr. 
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I Malmö har priset på äldre får hållit sig tämligen lika under 
perioden och utgjort i genomsnitt 21 kr. (under maj—juli 23 kr.). 
Däremot företer priset å lamm en jämn stigning från 14 kr. i okt. 
(och sept.) 1904 t i l l 17 kr. i sept. 1905 (21 %). 

Då tillförseln af kreatur uppenbarligen mer eller mindre inverkar 
på priserna, torde några sifferuppgifter i berörda hänseende här vara 
på sin plats. Dylika uppgifter föreligga dock endast för Malmö och 
hafva dessa uppgifter sammanställts i nedanstående tabell: 

Tillförseln af lefvande kreatur till Malmö kreatursmarknad 
okt. 1904/sept. 1905. 

Hvad som genast faller i ögonen vid en blick på denna tabell, 
är det tvära afbrottet i tillförseln af svin från och med april. 
Under vintermånaderna (okt.—mars) uppgick tillförseln af svin t i l l 
4,783, men utgjorde under sommarmånaderna (april—sept.) endast 
661. Jämföras samtidigt priserna, visar det sig, a t t medelprisen pr 
kg. lefvande vikt utgjort: 

Beträffande kalfvar och får hafva däremot sommarmånaderna 
a t t uppvisa en betydligt rikligare tillförsel än vintermånaderna. Så
lunda torgfördes endast 1,203 kalfvar och 1,359 får under okt./mars 
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mot resp. 2,030 och 3,418 under april—sept. Oaktadt den större 
tillförseln befhmes likväl medelpriset å får hafva varit 2 kr. högre 
pr styck under sommar- än under vintermånaderna. 

I fråga om nötkreatur var tillförseln tämligen jämn under hela 
perioden och belöpte sig särskildt för vintermånaderna till 11,492 
och särskildt för sommarmånaderna till 11,900. 

De i tab. 2 (s. 93—98) meddelade priserna å färskt kött och fläsk 
hafva, såsom redan förut omnämnts, sammanställts efter de upp
gifter, som införskaffas genom resp. platsombud. Att dessa upp
gifter, särskildt på grund af ombudens olika uppfattning af be
greppet »ordinär vara», icke alltid äro med hvarandra fullt jämför
bara, må här uppmärksammas. De beräknade medelprisen för de 
särskilda orterna torde därför på en del punkter böra upptagas med 
en viss försiktighet, men däremot kunna medelprissiffrorna för de 
26 orterna tillsammantagna anses gifva ett fullt korrekt uttryck för 
det allmänna prisläget å rikets viktigare platser. 

Medelprisen för samtliga orter å färskt kött och fläsk under 
sept. 1904/sept. 1905 framgå af följande tabell: 

Under det sålunda priserna å nötkött bibehållit sig i det hela 
oförändrade under den ifrågavarande perioden, har däremot en viss 
prisstegring inträdt för kalfkött, fårstek och isynnerhet för fläsk. 
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Beträffande kalf kött har medelpriset ökats för stek med nära 5 % 
och för spädkalf med inemot 2 %. För fårstek belöper sig mot
svarande procentiska ökning till 4 % och för fläsk ända till 9-4 %. 

En jämförelse mellan de olika orternas medelpriser utfaller på 
följande sätt: 

Vill man med ledning af dessa siffror söka utröna, på hvilka 
orter kött- och flftskprisen ställa sig dyrast eller billigast, erhåller 
man till resultat, att medelpriset beträffande samtliga slag af kött 
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och fläsk å 7 orter öfverstiger men å 6 orter understiger medelpriset 
för samtliga orter. 

De 7 orter, där de högre priserna förekomma, äro följande: 
Stockholm, Eskilstuna, Norrköping, Söderhamn, Sundsvall, Malm
berget och Gellivare samt Kiruna. Till de dyra orterna böra äfven 
räknas i främsta rummet Malmö samt vidare Karlskrona och Borås, 
äfven om i dessa städer medelpriserna å vissa köttslag understiga 
medelpriserna för riket. Högst på skalan med afseende på kött- och 
fläskprisen står i genomsnitt Norrköping. Hvad särskildt fläskpriset 
beträffar, intager Stockholm främsta rummet med ett medelpris af 
ej mindre än 122 öre pr kg. Närmast därintill komma Kiruna med 
119 öre, Norrköping med 114 öre samt Malmberget och Gellivare 
med likaledes 114 öre. Till jämförelse med dessa priser må anföras, 
att motsvarande priser utgjorde i Göteborg 104 öre, i Hälsingborg 
94 och i Jönköping endast 77 öre. 

Till de 6 billigare orterna höra följande: Jönköping, Kalmar, 
Halmstad, Göteborg, Karlstad och Domnarfvet. Särskildt låga äro 
priserna i Kalmar och ännu mer i Jönköping, som i genomsnitt 
synes vara den billigaste af orterna i fråga om kött- och fläskpriser. 

Till sist må här meddelas en sammanställning af medelpriserna 
i rikets tre största städer. 

Af dessa uppgifter framgå, att medelpriserna i Göteborg äro 
genomgående betydligt lägre än i de båda andra städerna. Be
träffande Stockholm och Malmö ställa sig priserna å kalfkött 
ungefär lika. Priserna å nötkött äro högre i Malmö än i Stock
holm, hvaremot priserna å fårstek och framför allt å fläsk äro be
tydligt dyrare i Stockholm. 
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Tab. 1. Pris på lefvande kreatur okt. 1904—sept. 1905. 

S t o c k h o l m . 
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Tab. 1. (Forts.) Pris på lefvande kreatur okt. 1904—sept. 1905. 

M a l m ö . 
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Tab. 2. Pris å färskt kött och fläsk okt. 1904—sept. 1905. 

Nötkött: a) stek. 
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Tab. 2. (Forts.) Pris å färskt kött och fläsk okt. 1904—sept. 1905. 

Nötkött: b) soppkött. 
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Tab. 2. (Forts.) Pris å färskt kött och fläsk okt. 1904-sept. 1905. 

Kalfkött: a) stek. 
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Tab. 2. (Forts.) Pris å färskt kött och fläsk okt. 1904—sept. 1905. 

Kalfkött: b) spädkalf. 
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Tab. 2. (Forts.) pris å färskt kött och fläsk okt. 1904—sept. 1905. 

Fårstek. 
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Tab. 2. (Forts.) Pris å färskt kött och fläsk okt. 1904—sept. 1905. 

Fläsk. 
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Medelpris å vissa lifsförnödenheter för ett antal 
viktigare orter i riket. 

I och för en af regeringen i årets statsverksproposition gjord 
framställning om lönetillägg åt den svagast aflönade järnvägsperso
nalen utarbetades inom Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik 
en tabell berörande lifsmedelspriser å ett antal viktigare orter i 
riket under juli 1904—sept. 1905. Ehuru anförda tabell endast upp
tager medelpris för orterna tillsammantagna (äfvensom särskildt för 
Stockholm) och blott å vissa lifsförnödenheter, som för den mindre 
bemedlade befolkningen äro af en mera väsentlig betydelse, torde 
den likväl kunna påkalla ett allmännare intresse och publiceras för 
den skull här, sedan den dock fullständigats med prisuppgifter för 
okt.—dec. 1905. 

Af tabellen framgår, att priserna å skummjölk och ärter bibe
hållit sig i det närmaste oförändrade under de 18 månader uppgif
terna omfatta, men att däremot för samtliga öfriga i tabellen upp
tagna lifsförnödenheter en mer eller mindre utpräglad prisstegring 
ägt rum. Vid en jämförelse i anförda hänseende mellan juli—dec. 
1904 och samma tid år 1905 visar det sig nämligen, att medelpriset 
å landssmör stigit från 189 till 198 öre pr kg. eller med 4-8 %, priset 
å rågmjöl från 18 till 19 öre (5-5 %), på färskt nötkött (stek) från 
90 till 91 öre (M %), på salt fläsk (svenskt) från 113 till 122 öre 
(7-9 %), på salt sill från 36 till 39 öre (8-3 %), på kaffe från 111 till 
116 öre (4-5 %) och på socker från 62 till 67 öre (8-1 %). Om hänsyn 
tages endast till Stockholm, befinnes prisstegringen å smör, salt 
fläsk och salt sill hafva varit ännu större. Hvad särskildt beträffar 
priset å socker, har dock under de sista månaderna af år 1905 en 
bestämd tendens till prisfall gjort sig gällande. A öfriga här om-
förmälda lifsmedel hafva däremot priserna ännu i december bibe
hållit sig å samma höjd som förut eller fortfarande befunnit sig i 
stigande. 

För en närmare kännedom om prisfluktuationerna å de olika 
slagen af lifsmedel under den här ifrågavarande tidsperioden hän
visas till tabellen å nästföljande uppslag. 
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Medelpris å vissa lifsförnödenheter 

') Stockholm, Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Kri-
Falun, Domnarfvet, Gäfle, Söderhamn. Snndsvall, Luleä, Boden, Malmberget och Gellivare samt 
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för ett antal viktigare orter i riket.1) 

Btianstad, Malmö, Hälsingborg, Halmstad, Göteborg, Vänersborg, Borås, Karlstad, Örebro, Västeras, 
Kiruna. 



102 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm. Prisuppgifterna för ved, kol och koka i kol. 3—11 gälla för hela staden. Priset 



under fjärde kvartalet år 1905. 103 
och medelpris. 

på s. k. matägg har varierat mellan 180 och 110 öre pr tjog. 



104 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under fjärde kvartalet år 1905. (Forts.) 105 
och medelpris. 



106 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under fjärde kvartalet år 1905. (Forts.) 107 
och medelpris. 
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Högsta, lägsta 



under fjärde kvartalet år 1905. (Forts.) 109 
och medelpris. 



110 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under fjärde kvartalet år 1905. (Forts.) 111 
och medelpris. 



112 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under fjärde kvartalet år 1905. (Forts.) 113 
och medelpris. 



114 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under fjärde kvartalet år 1905. (Forts.) 115 
och medelpris. 



116 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under fjärde kvartalet år 1905. (Forts.) 117 
och medelpris. 



118 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under fjärde kvartalet år 1905. (Forts.) 119 
och medelpris. 



120 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under fjärde kvartalet år 1905. (Forts.) 121 
och medelpris. 



122 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under tredje kvart. 1905. 
Högsta, lägsta och medelpris. 
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Registrering af sjukkassor i Sverige år 1905. 
Fjärde kvartalet. 

(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1905. 

(Preliminär redogörelse.) 

Fjärde kvartalet. 

Af de under år 1905 påbörjade arbetskonflikter kunde vid fjärde 
kvartalets ingång, såvidt kändt, n:r 18, 23, 28, 39, 93 och 105 be
traktas såsom principiellt olösta, ehuru ingen af dem näppeligen 
hade karaktären af aktuell arbetsinställelse. 

Vid nämnda tidpunkt kvarstående aktuella arbetsinställelser 
voro följande: 

N:r 36, berörande mureriarbetsmän, Malmö, påbörjad den 27 mars (blockad); 
» 38, > måleriarbetare, Malmö, påbörjad den 1 april; 
• 53, » den mekaniska verkstadsindustrien i riket, påbörjad den 25 

april (första partiella strejk) och 10 j<mi (lockout); 
» 142, > konditoriarbetare, Göteborg, påbörjad den 13 sept.; 
» 146, » karamell- och konfektarbetare, Gäfle, påbörjad den 25 sept.; 
> 147, > glasarbetare, Johansfors, påbörjad den 31 sept. 

Af dessa arbetsinställelser hafva numera (den 20 febr.) samtliga 
afslutats, nämligen, såsom redan i nästföregående redogörelse an-
gifvits: 

N:r 146 den 4 oktober; N:r 142 den 10 jannari; 
» 53 > 11 november; > 147 > 1 februari; 
> 38 » 17 november; > 36 » 18 februari. 

Af under 1905 års fjärde kvartal påbörjade arbetsinställelser 
redovisas här nedan 28, rörande hvilka uppgifter föreligga från vare 
sig bägge parterna, endera af dem, K. Kommerskollegii ombud eller 
från kommunalnämnds ordförande. Dessa konflikter, af hvilka 14 
börjat i oktober, 9 i november och 5 i december, hafva, enligt nu 
tillgängliga uppgifter, direkt berört inalles 40 arbetsgifvare och c:a 
1,200 arbetare; antalet genom de afslutade konflikterna — hvilkas 
varaktighet är känd — förlorade arbetsdagar kan beräknas uppgå 
till i rundt tal 12,500, däraf omkring 2,200 för af konflikterna in
direkt berörda arbetare. (Under fjärde kvartalet förlidet år påbör-
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jades 35 arbetsinställelser — 18 i oktober, 9 i november och 8 i 
december månad — hvilka direkt berörde 69 arbetsgifvare och c:a 
1,800 arbetare.) 

Varaktigheten af de i efterföljande öfversikt upptagna 23 kon
flikterna, hvilka påbörjats nnder fjärde kvartalet och såväl faktiskt 
som principiellt afslutats, är känd för 21. Den närmare fördel
ningen ter sig sålunda: 

Arbetsinställelser med en varaktighet af: 

I 4 af de återstående, ännu olösta 5 konflikterna, hafva de in
vecklade arbetarne omedelbart ersatts med annan arbetskraft. 

Till sin karaktär äro 22 strejker, 2 lockouter och 4 af blandad, 
obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

Det fack, som under kvartalet berörts af de flesta konflikterna, 
4, är grofarbetarefacket; i dessa hafva 4 arbetsgifvare och c:a 300 
arbetare varit direkt invecklade. På järn- och metallarbetarefacket 
komma 3 konflikter, af hvilka direkt berörts 3 arbetsgifvare och 
c:a 400 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 nämndt, kändt i 
samtliga fall och uppgår till 40. Hela antalet direkt berörda ar
betare utgör c:a 1,200, och af dessa kommer det högsta antalet, 
eller c:a 400 (c:a 33 %) på järn- och metallarbetarefacket, det näst 
högsta, eller c:a 300 (c:a 25 %) på grofarbetarefacket. 

Antalet strejkande är kändt i 21 fall och utgör sammanlagdt 
c:a 950; i lockouterna voro 148 och i de 4 arbetsinställelserna af 
blandad, obestämbar eller ej uppgifven karaktär 105 arbetare direkt 
invecklade. 
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Som redan angifvits har totalsumman af under kvartalet för
lorade arbetsdagar approximativt beräknats till omkring 12,500 
(hvaraf omkring 2,200 för af konflikterna indirekt berörda arbetare). 
Främst står grofarbetarefacket med omkring 3,400 förlorade arbets
dagar. 

I 14 fall hafva arbetsgifvarne icke varit organiserade, i 6 fall 
hafva de tillhört organisation inom sitt fack, och i 8 fall saknas 
uppgifter uti ifrågavarande hänseende. 

Arbetarne hafva i 11 fall samtliga tillhört facklig organisation, 
i 7 fall delvis och i 10 fall alla varit oorganiserade. 

Konflikternas hufvudorsaker kunna fördelas i följande grupper: 

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

Beträffande resultatet må anföras, att af de 28 konflikterna 7 
afgjorts genom kompromiss, af hvilka 3 kunna anses hafva utfallit 
i hufvudsak enligt arbetarnes fordringar och 4 lösts efter ungefär 
lika stora eftergifter å ömse sidor. Af öfriga 21 konflikter hafva 
5 ledt till arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda 
villkoren, i samtliga fall med den förutvarande arbetsstyrkan. I 
ett fall har rörelsen öfvergått till annan arbetsgifvare och arbetarne 
afflyttat från orten. 9 konflikter hafva bilagts i enlighet med ar
betarnes fordringar. Såsom redan nämnts, äro 5 ännu icke afslu-
tade, och rörande 1 föreligga med hänsyn till resultatet ofullständiga 
uppgifter. 

I ett fall har konflikten lösts genom skiljenämnd under opartisk 
ordförande. 

Vid en sammanställning af de föreliggande konflikternas orsaker 
och resultat visar det sig bland annat, att af de 10 konflikter, som 
föranledts af lönefrågor, 4 bilagts i enlighet med arbetsgifvarens 
fordringar, 1 i enlighet med arbetarnes och 4 efter ömsesidiga efter
gifter. Rörande 1 lönekonflikt är resultatet ej kändt. 

För öfrigt kan anmärkas, att enligt de föreliggande uppgifterna, 
hvilka i 2 fall äro ofullständiga eller hvarandra motsägande i denna 
punkt, 9 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar parterna 
emellan, under det att i 17 fall några dylika icke ägde rum. 

Beträffande aftals- och kontraktsbrott framkastar den ena parten 
beskyllning i detta hänseende mot den andra i 7 fall. I 6 fall upp-
gifves samstämmigt intet aftals- eller kontraktsbrott hafva före
kommit och i 9 fall, angående hvilka uppgift föreligger endast från 

(Forts, å s. 134.) 



128 ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE ÅR 1905. 

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 1905. (Forts.) 
kvartalet. 
frän arbetsgifTiarnes, 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 1905. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. s= 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 1905. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetagifvarnes, anförda Inom parentes.) 
omb. = K. Kommerstollegii ombad. 
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(forts, från s. 127.) 
den ena parten, besvaras frågan likaledes nekande. I 2 fall beskylla 
parterna hvarandra för aftalsbrott, och rörande 4 arbetsinställelser 
lämnas af uppgifterna ingen tillförlitlig ledning i denna punkt. 

I 18 af de 28 här omnämnda arbetsinställelserna ersattes icke 
de genom konflikten arbetslösa arbetarne med ny arbetskraft, i 5 
fall antogs en del nya arbetare, och i 3 fall fylldes ledigheterna 
fullständigt. Efter konfliktens slut återgingo alla de förutvarande 
arbetarne i arbetet i 14 fall, en del i 7 fall; i 1 fall återvände inga. 

Vidkommande här redovisade 28 konflikter hafva svar ingåt t 
från bägge parterna i 20 fall, endast från arbetsgifvare i 2 fall 
och endast från arbetare i 2 fall. Rörande 1 konflikt föreligga 
uppgifter från arbetsgifvare jämte K. Kommerskollegii ombud, rö
rande 2 från arbetsgifvare jämte kommunalnämnds ordförande och 
rörande 1 endast från kommunalnämnds ordförande. 

Angående trenne enligt uppgift inträffade konflikter, en inom 
sadelmakare- och tapetserarefacket i Jönköping, en annan inom 
grofarbetarefacket i Åstorp 1 (Kristianst. 1.) och den tredje inom 
träarbetarefacket i Halmstad 2 föreligger ännu ej från parterna be
kräftelse på, a t t konflikterna ledt t i l l arbetsinställelse. 

1 Se ombudets redogörelse, s. 140. 
Se d:o d:o , s. 42. 



135 

Öfversikt af arbetsinställelser i Sverige åren 1903-05. 

Under åren 1903—05 hafva, enligt ingångna uppgifter, inträffat 
532 arbetsinställelser, af hvilka 142 inföllo under 1903, 215 under 
1904 och 175 under 1905. Deras närmare fördelning efter karaktär, 
antal arbetsgifvare och arbetare framgår af nedanstående tabell. 

Fördelningen efter begynnelsedatum ter sig sålunda: 

1903. 

Januari 6 
Februari 7 
Mars 11 
April 19 
Maj 28 
Juni 13 

1904. 1905. 

12 10 Juli . . 

12 16 Angnsti . 
10 12 September 
31 16 Oktober. 
35 42 November 
29 12 December 

1903. 1904. 1905. 
. 16 17 12 
. 11 22 17 
. 1 0 8 10 
. 10 18 14 
. 9 11 9 
. 2 10 5 

Af de under den ifrågavarande treårsperioden påbörjade 532 
arbetsinställelserna kvarstå, enligt de uppgifter som ingått, för när
varande (den 22 febr. 1906) 5 som aktuella. I åtskilliga är princip
frågan visserligen icke löst, men de kunna dock icke anses hafva 
karaktären af aktuella arbetsinställelser. Varaktigheten af de så
lunda faktiskt afslutade 527 arbetsinställelserna framgår af följande 
sammanställning: 
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Arbetsinställelser med en varaktighet af: 

På de olika länen komma följande antal arbetsinställelser med 
däraf direkt berörda arbetsgifvare och arbetare: 
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Arbetsinställelsernas orsaker hafva under den gångna treårs
perioden varit följande: 

Arbetarne hafva samtliga varit organiserade i 273 fall, i 118 
fall delvis tillhört facklig organisation och i 111 fall alla varit oor
ganiserade. I 30 fall saknas uppgifter i detta hänseende. 

Beträffande arbetsinställelsernas resultat, kan anföras, att af de 
afslutade 527 arbetsinställelserna 137 ledt till arbetets återuppta
gande på de af arbetsgifvaren uppställda villkoren, 158 lösts i en- • 
lighet med arbetarnes fordringar och 185 afgjorts genom kom
promiss. Angående 47 föreligga i detta hänseende mer eller mindre 
ofullständiga uppgifter. 

De yrkesgrenar, som hemsökts af de flesta arbetsinställelserna, 
hafva varit följande: 

Antalet förlorade arbetsdagar har approximativt beräknats för 
år 1903 till 500,000, för år 1904 till 450,000 och för år 1905 till 
2,500,000. Den mekaniska verkstadsindustrien står i detta hänseen
de främst med c:a 2,200,000 förlorade arbetsdagar. 
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Arbetsinställelsen inom den mekaniska verkstads
industrien i Sverige år 1905. 

Här nedan (s. 139) meddelas en tabellarisk redogörelse för den 
omfattande konflikten inom den mekaniska verkstadsindustrien under 
nästföregående år, på samma gång några jämförande siffror anföras 
beträffande den under år 1903 inträffade arbetsinställelsen inom 
samma fack, hvilken äfven berörde landet i dess helhet. Ehuru de 
ingångna uppgifterna helt naturl igt på vissa punkter brista i full
ständighet, torde de dock gifva en ganska tillförlitlig bild af de 
ifrågavarande arbetsinställelsernas betydelse och omfattning. 

Arbetsinställelsen inom facket under nästföregående år var af 
•de bägge den mest vidtomfattande och berörde 97 arbetsgifvare 
och c:a 14,000 arbetare — mot 74 arbetsgifvare och c:a 12,500 ar
betare år 1903. Mer eller mindre fullständiga redogörelser rö
rande konflikten hafva inkommit från samtliga verkstäder utom 11. 
Konflikten började med partiella strejker inom skilda fack och å 
olika orter — enligt ingångna uppgifter å 41 verkstäder. Begyn
nelsedatum är olika: den första strejken uppgifves hafva inträffat 
•den 25 april, den sista den 9 juni . Den 10 juni proklamerades 
lockout af Sveriges verkstadsförening. 

Som af öfversikten framgår, voro vid konfliktens början å de 
ifrågavarande arbetsplatserna anställda 18,120 arbetare. Rörande 
dessas fördelning på de skilda facken föreligga uppgifter för 17,363 
af hvilka 11,823 voro järnarbetare, 2,165 gjutare, 1,610 träarbetare, 
193 måleriarbetare och 1,572 grofarbetare. Af ifrågavarande arbe
tareantal voro 3,884 oorganiserade, 650 tillhörde Svenska arbetare
förbundet och 10,240 andra organisationer. (För återstoden saknas upp
gifter.) Högsta antalet strejkande har, som synes, uppgifvits t i l l 
3,429, högsta antalet utestängda till 10,266 och högsta antalet under 
konflikten arbetslösa t i l l 13,805. 

Omedelbart före lockoutens upphäfvande, den 11 november, 
voro, enligt de från arbetsgifvarne inkomna uppgifterna — upp
gifter från arbetarne hafva icke ingåt t i så stor utsträckning, a t t 
de kunna gifva ledning vid bedömande af detta spörsmål — å 
de af konflikten berörda arbetsplatserna anställda 5,538 arbetare, 
af hvilka 4.409 voro oorganiserade, 650 tillhörde Svenska arbetare-
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Verkstadskonflikterna åren 1903 och 1905. 
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förbundet och 81 andra organisationer. (För återstoden saknas upp
gifter.) 

Då arbetet efter konfliktens slut kan anses harva åter kom
mit i gång, var arbetsstyrkan å samtliga arbetsplatser 14,703 man, 
af hvilka 5,062 voro oorganiserade, 769 tillhörde Svenska arbetare
förbundet och 7,805 andra organisationer. 

Konflikten varade i 201 dagar, hvaraf lockouten i 155. Den 
bilades efter ömsesidiga eftergifter; de afslutade öfverenskommelserna^ 
återfinnas å annat ställe (sid. 55 fl\) i förevarande häfte. Antalet 
förlorade arbetsdagar har approximativt beräknats till 1,700,000 — 
mot c:a 300,000 år 1903. 
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Arbetsförhållandena å olika orter i riket under 
första kvartalet af år 1906. 

(Enligt ombudens rapporter, delvis kompletterade med andra uppgifter.) 

Stockholm. 
(Redogörelsen grundar sig hufvudsakligen på uppgifter från 52 enskilda arbets-

gifrare eller arbetsgivareorganisationer samt 17 aibetareorganisationer.) 

Stenindustrien. I stenhuggeriyrket var arbetstillgången under ifrågavarande 
kvartal mycket dålig, med någon förbättring under mars. Arbetstiden måste förkortas 
p§t grund af den ringa tillgången på arbete, ocb öfverflödet på arbetskraft var stort. 

Stockholms stenhuggarefackförening räknade under detta kvartal omkring 100 
medlemmar. 

För Stockholms stads stenhuggeriarbetare böjdes under kvartalet ackordslönen 
med omkring 6 procent. 

Metallindustrien. I guldsmedsyrket var arbetstillgången god äfven under detta 
kvartal, ehuru ej så god som under det näst föregående. Öfvertidsarbete, ehuru i ringa 
omfattning, förekom. Vid en af de största verkstäderna i branschen i hnfvudstaden 
sysselsättas sammanlagdt 225 manliga och kvinnliga arbetare. 

Inom bleck- och plåtslagerifacket var arbetstillgången någorlunda jämn på verk
städer, som sysselsätta sig med annat än byggnadsarbete, och arbetstiden uppgick där 
till cirka 50 timmar i veckan. Omkring 80 procent af arbetsgifvarne i facket ha 
emellertid endast byggnadsarbete, och hos dem låg arbetet till stor del nere. 

Såsom anmärkningsvärdt inom metallindustrien kan antecknas prisförhöjningen å 
de flesta metaller med omkring 10 procent. 

Maskin- och skeppsuyggnadsindustrien. Inom den mekaniska verkstads
industrien och på skeppsvarfven var arbetstillgången under kvartalet god och ut
visade i det hela förbättring, äfven gentemot närmast föregående kvartal. Här och 
hvar förekom öfvertidsarbete. I allmänhet rådde fortfarande öfverflöd på arbetskraft, 
ehuru klagomål öfver brist på yrkesdugligt folk förspörjas. Från et t håll framhålles 
brist på arbetskraft inom g ju te r i - och p l å t s l age r i f a rken . 

Antalet anställda arbetare i ifrågavarande industrigrenar i hnfvudstaden är stort. 
Vid ett etnblissement sysselsattes i januari månad 684 arbetare, i februari 721 och i 
mars 809. Vid ett annat voro motsvarande siffror resp. 493, 578 och 627 och vid ett 
tredje resp. 176, 176 och 183. 

I fråga om den elektriska maskintillverkningen var arbetstillgången mycket god 
och betydligt bättre än föregående kvartal och motsvarande tid år 1905. Öfvertids
arbete måste också i ganska stor omfattning tillgripas. Vid en verkstad hade de an
ställda arbetarnes antal ökats med omkring 40. Arbetslönerna hade också nnder kvar
talet ökats med 2 ä 5 öre pr timme. 

11 
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I vågfabrikationen var äfvenledes tillgången å arbete mycket god och bättre än 
förut. Öfvertidsarbete — 2 timmar dagligen — förekom också under en stor del af 
kvartalet. 

I fotogenköksindustrien var arbetstillgången god och något bättre än förut. 
Emellertid rådde öfverflöd på arbetskraft. Vid en stor fabrik voro vid slutet af hvar 
och ea af kvartalets månader sysselsatta respektive 152, 151 och 159 arbetare. Arbets
förtjänsten uppgick där för dngliga vuxna arbetare till 30 å 40 kronor i veckan, i 
vissa fall äfven därutöfver, och för lärlingar och minderåriga till 16 a 20 kronor. 
Arbetstiden utgjorde 59 timmar i veckan. 

Byggnadsverksamheten. I fråga om asfalt- och cetnenttillverkningen var 
arbetstillgången sämre än under föregående kvartal och blef i mars ganska knapp. 
Under januari sysselsattes i dessa fack 1,006 arbetare (mot 1,009 under december), i 
februari sjönk antalet till 909 och i mars till 746. Under januari och februari månader 
var emellertid arbetstillgången i år större än i fjol. Då sysselsattes nämligen under 
dessa månader endast resp. 616 och 813 arbetare. Mars månad var däremot i år sämre 
än i fjol, i det att antalet sysselsatta arbetare nndeT denna månad år 1905 uppgick 
till 846. Öfverflöd på a r b e t s k r a f t har som vanligt förefunnits. Arbe t s t iden 
utgjorde under januari 8 timmar om dagen, utom på lördagar, då arbetet slutade kl. 
2 e. ni. och således endast varade 6 timmar. Under februari förlängdes den dagliga 
arbetstiden till 9 timmar och under mars till 10 timmar. 

I januari började en ny firma arbeta i här ifrågavarande yrkesgren, 
1 februari utbröt hos en firma strejk, som emellertid icke varade mera än tre dagar. 
Medlemsantalet i Stockholms cementgjuteriarbetarefackförening ntgjorde Bistå 

dagen i hvarje månad under kvartalet resp. 496, 504 och 495. Under samma månader 
förra året uppgick antalet till resp. 348, 381 och 397. Arbetslösa på grund af bristande 
arbetstillgång voro vid sagda tidpnnkter i år resp. 26, 26 och 35, i fjol 27, 29 och 28; 
sjuka voro i år 3, 4 och 5 samt i fjol 4, 7 och 3. 

Omfattningen af föreningsmedlemmarnes arbetslöshet under första kvartalet 1905 
och 1906 framgår af följande siffror: 

Arbetslöshetsunderstöd utbetalas icke af föreningen. 
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Inom grundläggeri- och bergsprängarefacken var arbetstillgången under jannari 
och mars god, något knappare nnder februari. Under januari påbörjades 14 arbeten 
och afslutades 10; för febrnari voro motsvarande siffror 8 och 14. Under mars på
börjades 10 bergsprängningsarbeten och afslntades 5; i afseende på grandläggnings-
arbeten voro motsvarande siffror 7 och 4. Under januari sysselsattes omkring 690 
grundläggeri&rbetare samt 230 bergsprängare; under februari voro motsvarande tal 6"20 
och 231 samt under mars 740 och 280. Om arbetslöshetens omfattning under januari 
har ingen upplysning erhållits. Under februari anmäldes som arbetslösa 108 grund-
läggeriarbetare med tillsammans 2,110 dagar af arbetslöshet samt under mars 107 ar
betare med sammanlagdt 1,830 arbetslöshetsdagar. I fråga om bergsprängarne voro 
motsvarande siffror för februari 38 och 720 samt för mars 40 och 650. Sista dagen i 
kvartalet voro 21 bergsprängare arbetslösa på grund af bristande arbetstillgång samt 
19 sjuka. För grundläggeriarbetarne voro motsvarande siffror 78 och 29. Arbetslöshets
understöd lämnas ej. 

Öfver t idsarbete förekom i ringa omfattning under februari. Arbe ts t iden 
uppgick under januari till 9 ä 9'/» timmar pr dag samt i vissa fall till 10 timmar; 
under febrnari och mars i regel till 10 timmar, utom lördagar. Arbetstiden är egent
ligen fastställd till 57 timmar pr vecka, men understiger ofta denna siffra på grund 
af ogynnsamma väderleksförhållanden. 

För murarbetsmännen var arbetstillgången god under oktober 1905 och intet 
öfverflöd på arbetskraft rådde då. Sedermera försämrades förhållandena för hvarje 
månad ända till senare hälften af första kvartalet innevarande år. 

I målarefacket var arbetstillgången som vanligt nnder detta kvartal mindre god, 
hvilket medförde öfverflöd på arbetskraft. Förhållandena blefvo något bättre i mars. 
Intet nämnvärdt öfvertidsarbete förekom. Arbetstiden är under oktober—mars i medel
tal 48 timmar i veckan. Minimilönen är 60 öre pr timme. 

Antalet medlemmar i Stockholmsafdelningen af svenska måleriarbetareförbundet 
utgjorde omkring 1,000, alla män. 

I guldlistarbetarefacket inträffade inga förändringar under kvartalet. Antalet 
medlemmar i guldlistarbetarefackföreningen uppgick i mars till 27. 

Inom murbrukstillverkningen ha förhållandena varit ungefär lika som under 
föregående kvartal. 

Lönerörelser. Murarbetsmännen och byggnadstegelbärarne uppsade sina aftal 
till den 1 april. Nya aftal kommo emellertid till stånd, för de förstnämnda dock icke 
förr än i april. Äfven för byggnadstimmermännen kom ett nytt aftal till stånd, som 
gäller till den 1 april 1908. Därigenom höjdes i flera fall ackordspr isen, mentim-
pänningen är densamma som förut, d.v.s.55öre. Arbets t iden är bestämd till högst 
10 timmar om dagen. Öfver t idsarbete betalas med 50 procents förhöjning samt 
n a t t - och söndagsarbete med 100 procent. 

Trävaruindustrien. I snickerifabriksbranschen var arbetstillgången jämförelse
vis god under januari och februari samt bättre än under samma månader föregående 
år. Härtill bidrog väsentligen en oväntad stegring af efterfrågan från Tyskland. Den 
engelska marknaden var fortfarande dålig. I mars blef arbetstillgången knappare, i 
det att all efterfrågan från Tyskland upphörde med den nya tulltariffens trädande i kraft. 
Emellertid visade den inhemska marknaden tecken till förbättring. 

I möbelsnickeriet var arbetstillgången icke så god Bom under närmast föregående 
kvartal; något nämnvärdt öfverflöd på arbetskraft förekom emellertid icke. 

I vagnmakeriet rådde fortfarande god tillgång på arbete. Minimilönen är för 
fullgod arbetare 42 öre i timmen och arbe ts t iden 59 timmar i veckan. Antalet 
medlemmar i vagnmakeriarbetarnes fackförening utgjorde vid slutet af januari 48, 
och vid slutet af februari och mars resp. 52 och 53. 

I korkindustrien var arbetstillgången mindre god; minskning af arbetstiden ägde 
rum. Yid en fabrik sysselsattes under kvartalet 52 manliga och 66 kvinnliga arbetare. 

Aftal för 
byggnads-

timmermän i 
Stockholm. 
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Antalet medlemmar i korkarbetarefackföreningen i Stockholm utgjorde 74 män och 
116 kvinnor. 

Tunnbinderiarbetarefackföreningen nppsade i böljan af kvartalet den sedan år 
1900 gällande prislistan. I början af april kom ett nytt aftal till stånd, innebärande 
löneförbättring. Ackordspriset böjdes i genomsnitt med 15 procent och timpänningen 
med 5 öre, från 45 till 50 öre. Vid ackordsarbete är en minimilön af kr. 4: 50 pr dag 
garanterad. Aftalct gäller till den 1 april 1908. 

Inom korgmakerifacket började nnder kvartalet en lönerörelse; öfverenskommelse 
om ny prislista uppnåddes först i april. 

Textilindustrien. Inom bomullsspinneri- och väfveribranschen var arbets-
tillgången fortfarande god. Tid ett bomullsspinneri- och väfveriaktiebolag, som i mars 
sysselsatte i spinneriet 171 och i väfveriet 201 arbetare, höjdes lönerna från och med 
den 1 januari med 5 procent för alla arbetare öfver 18 år; samtidigt borttogs emeller
tid den förut åt arbetarne medgifna förmånen af fri medicin. 

Bomullsindustriarbetarnc (textilarbetareförbundets afdelning n:o 20) ingingo i 
januari till arbetsgifvarue med begäran om kollektivt aftal. Underhandlingar därom 
pågingo vid kvartalets utgång. Nyssnämnda fackförening räknade vid kvartalets slut 
'20 män och 45 kvinnor. Ingen af dem var dä arbetslös. 

Inom yllefabrikationen var tillgången å arbete nnder sista kvartalet år 1905 
ganska god, men försämrades under första kvartalet innevarande år. Textilarbetare-
förbundets afdelning n:o 23 {yllefabriksarbetarefackföreningen) räknade som med
lemmar i slutet af januari 60 män och 120 kvinnor, vid slutet af kvartalets båda 
andra månader 60 män och 108 kvinnor. Af dessa voro under kvartalets lopp 10 arbetslösa 
med saramanlagdt 240 förlorade arbetsdagar. I understöd utbetalades åt dem 280 kronor. 

Beklädnadsindustrien. I linnesömnadsbranschen var arbetstillgången god och 
bättre än under första kvartalet 1905. 

Inom stråhattfabrikationen var tillgången å arbete tillfredsställande. Vid ett 
etablisscmcnt sysselsattes i slutet af januari 21 manliga och 117 kvinnliga arbetare; 
vid slutet af februari och mars voro motsvarande tal 22 och 122 samt 22 och 113. 

I fråga om filthattfabrikationen var arbetstillgången äfvenledes god. 
Inom felbhattillverkningen var arbetstillgången under detta kvartal ej så god som 

vanligt. Arbetstiden måste förkortas och några arbetare i yrket gingo arbetslösa. 
Enligt uppgift från Stockholms hattmakareförening voro hos dess medlemmar omkring 
25 felbhattmakeriarbetare anställda. 

Svenska hattmakareföreningen räknade under januari och februari 44 medlemmar, 
under mars 45. 

I trikåbranschen var arbetstillgången alltjämt god. 
I halsduksfabrikationen synas inga förändringar ha inträffat. 
Inom paraplybranschen var arbetstillgången alltjämnt god. Öfvertidsarbete före

kom i viss omfattning. 
I konfektionsbranschen var tillgången å arbete god och en viss brist på arbets

kraft gjorde sig gällande. Vid ett etablissement uppgick arbetareantalet till respektive 
171, 175 och 178 i slutet af hvar och en af kvartalets månader. 

För handskoarbetarne var arbetstillgången dålig och åtskilligt sämre än före
gående kvartal. Yrket hör till säsongyrkena. Handskoarbetarefackföreningen 
(Svenska skoarbetareförbundets afdelning n:o 1) räknade under kvartalet 150 med
lemmar. De flesta af dessa äro alltid tidvis arbetslösa under årets första kvartal. 
Xågon understödskassa för arbetslöshet har hittills icke funnits, men en sådan skall 
inrättas till den 1 juli i år. 

För skoarbetarne vid en fabrik genomfördes ny prislista i mars månad. 
1 skrädderiyrket synes arbetstillgången ha varit ganska god. 
Xärings- och njutningrsniedelsindustrien. I fråga om sockertillverkningen 

var arbetstillgången god. men öfverflöd på arbetskraft rådde ändå. Vid ett stort 

Aftal för 
i-unnbindevi-
arbetarne i 
Stochhohn. 
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sockerraffinaderi sysselsattes omkring 245 arbetare. Sockerbruksarbetarefackföreningen 
hade i januari 63 medlemmar, i februari och mars respektive 65 och 70. Af med-
lemmarne voro alla, med undantag af en enda, män. Arbets lönen höjdes i vissa 
fall med 1 krona för veckoarbetare, för andra arbetare efter 3 månaders tjänstgöring 
från 27 till 30 öre i timmen, och efter ytterligare en tids tjänstgöring från 30 till 32 
öre. Ingen af föreningens medlemmar var arbetslös. 

I kvamindustrien var tillgången å arbete mindre god under detta kvartal och 
utvisade försämring såväl i jämförelse med nästföregående kvartal som första kvartalet 
år 1905. Öfverflöd rådde också på arbetskraft. Kvarnindnstriens idkare ha på grnnd 
af förhållandena beslutit minska kvarnarnes drift under år 1908 med 90 arbetsdygn. 
Vid ett etablissement sysselsattes under hela kvartalet 108 arbetare; vid ett annat 
under januari och februari 107 och under mars 106. 

I slakteri- och charkuteribranschen var arbetstillgången god, men ett visst 
öfverflöd på arbetskraft förekom ändå. Omsättningen synes under kvartalets förra 
hälft ha varit något större än under motsvarande tid förra året. En firma i branschen 
har under kvartalet inställt sin verksamhet. 

I bageriyrket var arbetstillgången dålig äfven under detta kvartal. I januari 
voro 160 arbetare utan sysselsättning; af dessa inskrefvos 28 under nämnda månad 
som arbetslösa vid Stockholms bageriers arbetsbyrå. I februari var de arbetslösas 
antal 150 och i mars 145, af hvilka 37 anmälde sig under sistnämnda månad. 

Inom spisbrödstillverkningsfacket började under kvartalet underhandlingar om 
nytt löne- och arbetsaftal mellan Stockholms delikatessbrödfabrikanter och svenska 
bageriarbetareförbundets kvinnliga afdelning. Det gamla aftalet utgick den 1 april. 
I april utbröt strejk. 

I bryggeriindustrien voro förhållandena oförändrade. Bryggeriarbetarefack
föreningen (svenska bryggeriarbetareförbundets afdelning n:o 1) räknade 728 manliga 
medlemmar. Ingen af dem var arbetslös. Någon understödskassa för arbetslöshet 
finns icke. 

Inom cigarr- och cigarettillverkningen var tillgången på arbete normal. Öfver
flöd på arbetskraft förefanns. 8 arbetare voro arbetslösa med sammanlagdt 231 genom 
arbetslösheten förlorade arbetsdagar; 3 voro arbetslösa under 7—12 dagar, tillsammans 
35 dagar, 1 under 22 dagar och 4 under 25 dagar eller därutöfver, tillsammans 174 
dagar. Den sista dagen i hvarje månad under kvartalet voro respektive 3, 6 och 4 
arbetslösa. I arbetslöshetsunderstöd utbetalades under januari kronor 4230, under 
februari kr. 9640 samt under mars kr. 109'35 eller sammanlagdt kr. 24805. Arbets
tiden i yrket varierar mellan 9 ä 10 timmar om dagen. 

Tobaksarbetareförbundet räknade i slutet af januari 124 mani. och 709 kvinnl. 
medlemmar i Stockholm; i slutet af februari och mars voro motsvarande siffror 12G 
och 713 samt 126 och 712. 

Den kemisk-tekniska och belysning-sindustrien. Inom såp- och tvåltillverk
ningen ägde inga förändringar rum. 

Tid stearinljustillverkningen rådde normal arbetstillgång — man arbetade på 
lager. Öfverflöd rådde som vanligt på arbetskraft. Vid en fabrik sysselsattes 261 
arbetare. 

I fråga om sprängämnesfabrikationcn var arbetstillgången god. Vid ett nitro-
glycerinaktiebolag sysselsattes i februari 86 män och 32 kvinnor samt i mars 109 
män och 37 kvinnor. 

I tvättbranschen var tillgången å arbete fortfarande god. 
I elektricitetsverksbranschen var strömförbrukningen i aftagande; dock större 

än under samma tid förra året. En del löneförhöjningar ägde rum. 
Pappersindustrien. För bokbinderiarbetarne blefvo under kvartalet styck

prislistor antagna, en för kvinnliga arbetare och en för manliga. Särskildt för de 
kvinnliga arbetarne äro förhöjningarna väsentliga. 
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Den grafiska industrien. Inom boktryckeriyrket var tillgången på arbete en 
smula knapp i början af kvartalet, men blef sedan god, så att öfvertidsarbete måste 
tillgripas och brist på arbetskraft gjorde sig gällande. 

I stentryckerifacket voro förhållandena ungefär som förut. 
Transportarbete. Norra och södra åkeriarbetarefackföreningarna i Stock

holm sammanslöto sig i januari till en förening. 
Till hamnarbetarefackföreningen har anslutit sig spannmålsarbetarefackför-

eningen. 
Vid Stockholm—Bimbo järnväg kom i början af kvartalet en ny löneöfverens-

kommelse till stånd, att lända till efterrättelse från och med den 1 januari 1906. 
Enligt densamma skall stationsinspektor i Stockholm åtnjnta en begynnelselön af 
2,700 kronor och en slutlön af högst 3,600 kr., underinspektör resp. 1,350 och 2,700, 
bokhållare 1,200—2,400, stations- och kontorsskrifvare 960—2,100; stationsinspektor i 
Rimbo och Norrtelje 1,200—1,800, stationsskrifvare där 900—1,800, stationsmästare å 
större ändstationer 960—1,500, d:o å öfriga stationer 900—1,200, stationsförmän 660—900; 
konduktörer och motorförare 840—1,350, kontorsbiträden, stationskarlar, vagnsmörjare, 
han-, bro- och kolvakter samt lokomotiv- och vagnputsare 600—840, stationskarls-
förmän 780—1,080, banmästare, eldare å kraftstationer 960—1,350, lokomotivförare, 
verkstadsförmän, elektromontörer 900—1,500, lokomotiveldare 660—900, vagnsynare och 
vissa handtverkare 780—1,080, förste maskinist å kraftstation 1,800—2,250, andre 
maskinist å sådan 1,350—1,800 kronor. 

Lönerna för de sistnämnda grupperna, från >stationsförmäu> räknadt, — med 
undantag för banmästare samt eldare och maskinister vid kraftstation — äro beräknade 
för landet, hvadan för dessa löner gäller, att bostad i Stockholm ökar lönen med 20 
procent och bostad å Djursholmslinjen med 15 procent. Inkvartering på landet och å 
Djnrsholmslinjen utgår med 20 procent och i Stockholm med 25 procent på hela lönen. 
Beklädnadsersättning åt därtill berättigad personal utgår med 120 kronor pr år. 

Spårvägspersonalen vid Stockholms norra spårvägar erhöllo strax efter första 
kvartalets utgång begärd löneförhöjning, så att lönen nu ntgår med lägst 70 kr. och 
högst 85 kronor pr månad jämte fridagar. Södra spårvägspersonalen erhöll kort 
därefter samma löneförmåner. 

Andra fack. Skorstensfejeriarbetarnes löneförhållanden blefvo under kvartalet 
förbättrade. Lönerna utgöra högst 25 kronor pr vecka jämte 20 procents tillägg i 
A-klass. Öfriga löneklassers veckolöner äro 22, 18 och 15 kronor jämte 20 procents 
tillägg för den första och 15 procent för de senare. Ersättningen för natt- och sön
dagsarbete har höjts från 1 krona till 150. Fri läkare- och sjukhusvård är dessutom 
garanterad samt 14 dagars semester under sommaren. 

J. B. N. 

Norrköping. 

Under första kvartalet detta år har arbetsbrist — särskildt på grund af synner
ligen ringa byggnadsverksamhet — varit rådande för gro/arbetare, så att 150 ä 200 
sådana varit arbetslösa, i trots af att staden för arbetsbristens afhjälpande låtit sätta 
i gång nödhjälpsarbeten. Visserligen hafva dessutom å landtbruksmötes- samt industri-
och konstutställningsområdena en mängd arbetare haft sysselsättning, men härtill har 
i stor utsträckning användts arbetare, som från andra orter tillströmmat. 

Inom textilindustrien har däremot varit öfverflöd på arbete, likväl ntan att 
arbetslönerna ännu blifvit höjda. Emellertid befaras allmän arbetsnedläggelse inom 
hela textilindustrien. Arbetarne hafva nämligen framställt fordran om ackordsarbetets 

Löneförbätt
ring vid Stock
holm—Rimbo 

järnväg. 
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afskaffande och timpenningens allmänna införande samt denna senares höjande med i 
medeltal 2 öre, men hafva ej arbetsgifvarne ingått härpå. 

Under kvartalet har i öfrigt tillgång och efterfrågan på arbete hållit jämna steg, 
och förändringar af arbetslönerna förekommo ej. 

Inom skrädderiyrket nppsade emellertid arbetarne till den ] april sina arbets-
aftal, yrkande på en höjning i aflöningen, i yissa fall ända till 40 %. Hästarne an-
sågo sig ej knnna ingå härpå, och arbetet nedlades sagda dag. 

Strax efter första kvartalets ntgång erhöllo måleriarbetarne förhöjd anöning. 
Timpenningen höjdes från 45 till 47 öre under första året och skall höjas till 

50 öre under det följande. I lärlingsfrågan har ett provisoriskt aftal, gällande ett år, 
kommit till stånd. Antalet lärlingar bestämmes däri sålunda: en på en utlärd arbe
tare, två på hvar tredje, tre på hvar femte, fyra på hvar tionde, fem på hvar fem
tonde och sex på hvar tjugonde utlärd arbetare. 

Gasverksarbetame erhöllo genom ett nytt löneaftal i slutet af år 1905 förhöjda 
löner. 

Bleck- och platslageriarbetarne ha uppsagt det arbetsaftal, som ingicks den 1 
april 1904. 

H. L. 

Jönköping. 

Ställningen å arbetsmarknaden har under det sist tilländalupna kvartalet varit 
i det närmaste densamma som under närmast föregående kvartal. Såvidt de till om
budet inkomna uppgifter utvisa, har arbetstillgången varit god och hvarken öfverflöd 
eller brist på arbetskraft gjort sig gällande. Öfvertidsarbete har icke förekommit 
med undantag för velocipedtillverkningen, inom hvilken industrigren brådska alltid 
inträffar under l:sta kvartalet för att nå sin höjdpunkt under det andra. 

Beträffande byggnadsverksamheten, hvilken under kvartalet varit mycket liflig, 
har brist på arbetskraft tidtals förefunnits. 

Inom den litografiska industrien har arbetstillgången varit något bättre än 
under föregående kvartal. 

Några mera omfattande strejker eller lönerörelser hafva icke under kvartalet 
förekommit. Måleriarbetarne uppsade till den 1 april gällande arbetsaftal. 

Den ekonomiska ställningen torde kunna betecknas såsom mycket god. 
Tapetserare- och sadelmakeriarbetarne i Hjo bildade i december 1905 en afdel-

ning af Skandinaviska sadelmakare- och tapetserareförbitndet. 
G. L. 

Kalmar. 
Under ifrågavarande kvartal hafva inga nämnvärda förändringar på arbetsmark

naden ägt rum. 
Inom murare-, målare, grof- och träarbetarefacken pågår"emellertid lönerörelse. 

Alla prislistor äro uppsagda til] den 1 april och arbetarnes fordringar äro sådana 
att arbetsgifvarne anse sig icke kunna ingå på desamma, hvarför strejker äro att 
befara. 
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Transportarbetarne ha under kvartalet, särskildt under dess senare del, haft 
betydligt bättre arbetstillgång än under föregående kvartal, beroende därpå, att flera 
ångbåtar upptagit reguljära turer redan 1 mars månad. 

I Västervik erhöllo under fjärde kvartalet 1905 arbetarne vid vattentornsbygget 
förhöjda löner och timlönen garanterad vid ackordsarbete. 

Hj. A. 

Karlskrona. 

Stenindustrien. I likhet med föregående kvartal var arbetstillgången inom 
stenhuggeribranschen under januari och februari god. Sydsvenska granitindustri-
föreningens tillverkning under nämnda månader öfversteg produktionen för motsva
rande tid år 1905 med resp. 15 och 17 %. Ökningen hade dock hufvudsakligen sin 
grund i äldre leveransförbindelser. Som ovissheten i tyska tullfrågan haft ett menligt 
inflytande på afslutande af leveransaftal för våren och sommaren, är försämring i 
arbetstillgången att emotse. Sedan den tyska tulltariffen trädt i kraft, har så godt 
som all export upphört. Att lönesänkningar eller andra större rubbningar i arbets
förhållandena hittills icke förekommit, torde uteslutande bero därpå, att man, efter 
den föregående lifliga skeppningen, någon tid kan arbeta »på lager». Om ställningen 
under mars månad ha ännu ej uppgifter inkommit. 

Kakelindustrien utvisar, sedan i föregående berättelse berörda konflikter inom 
byggnadsfacket bilagts, förbättrad arbetstillgång. De stegrade metallprisen uppgifvas 
i betydlig grad inverka på produktionskostnaderna. 

Metallindustrien. Från plåtslageri- och galvaniseringsindustrien anmäles 
mycket riklig arbetstillgång. Beträffande arbetskraft äro förhållandena lika med före
gående kvartal. 

Ofriga branscher inom metallindustrien visa normal tillgång å såväl arbete som 
arbetskraft. 

Byggnadsverksamheten är i förhållande till årstiden ganska liflig. Löne
rörelse pågår, efter det m n r e r i a r b e t a r n e uppsagt gällande prislista med fordran på 
timlönens ökning till 52 öre. (Jfr Medd. 1901, sid. 157.) 

Den för måleriarbetarne fastställda prislistan (se Medd. 1904, sid. 157) blef i 
januari af härvarande mästareförening uppsagd, hufvudsakligen i syfte att få förbudet 
mot ackordsarbetet upphäfdt. Sedan förhandlingar i frågan ej ledt till resultat, ut
bröt den 2 april strejk, omfattande ett 10-tal verkstäder. 

I Karlshamn ha kakelugnsmakarne uppsagt prislistan å sättning till den 1 
april. 

Trävaruindustrien. Arbetstillgången förbättrad på grund af byggnadsverk
samheten inom staden och närmaste landsbygd, ehuru träprisen under kvartalet steg
rats med 15 till 25 % Afsättningen på Tyskland af snickeriarbeten är tillsvidare på 
grund af tullförhållandena i det närmaste omöjliggjord. 

Textilindustrien. Inom klädesfabrikationen var tillgången på arbete god och 
på arbetskraft normal. Lönerörelse pågår äfven här. 

Beklädnadsindustrien. Skofabrikationen anmäler fortfarande stegrad till
gång på arbete. Ökningar i arbetsackorden och veckolönerna hafva under kvartalet 
förekommit. 

Skoarbetarne i Karlshamn ha till den 1 maj uppsagt hittills gällande prislista. 
Aftalet omfattar ett 30-tal arbetare och ett 10-tal arbetsgifvare. 

Inom skrädderiyrket uppsades från arbetarnes sida från och med den 1 april 
gällande tariff (se Medd. för 1904, sid. 158). De framställda fordringarna äro 30 ;( 
ökning å samtliga arbetspris. Underhandlingarna i frågan fortforo vid kvartalsskiftet. 
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Trikåindustrien, till väsentlig del baserad på export, har haft förbättrad arbets-
tillgång till följd af ökade beställningar från ntlandet. God tillgång på kvinnliga 
arbetssökande. 

Bryggeriindustrien. Arbetstillgången var något minskad, jämförd med samma 
tid år 1905. 

Transport- och skeppsstnfveriarbetarne. I följd af den blida vintern har 
sjöfarten kunnat obehindradt fortgå, hvarföre arbetstillgången varit för årstiden sär
deles god. Brist på arbetskraft har någon tid förefunnits, enär stufveriaktiebolaget 
härstädes sett sig föranlåtet afskeda ett antal mindre ordentliga arbetare. Vakanserna 
hafva sedermera fyllts genom anställning af stufveriarbetare från andra orter. Ökning 
af arbetslönerna har från arbetarnes sida ifrågasatts utan att dock lönetariffen blifvit 
nppsagd. Smärre ändringar i densamma ha likväl företagits. 

I Sölvesborg har under kvartalet en transportarbetarefackförening bildats. 
Den beslutade kommunala arbetsförmedling san stalten i Karlskrona torde näppe

ligen komma att träda i verksamhet före september eller oktober. 

C. C. 

Kristianstad. 
Grofarbetarefacket. Arbetstillgången har varit god och förhållandena i öfrigt 

icke undergått någon väsentlig förändring. Nytt arbetsaftal har träffats mellan mu-
reriarbetsmännen (handtlangarne) och deras arbetsgifvare. Sålunda tillämpas efter 
den 1 april detta år en a rbe t s t i d af 10 timmar om dagen 5 dagar i veckan och 8 
timmar om lördagen. Aflöningen utgår från och med samma tid med 33 öre per 
timme, mot 30 öre förut; med 34 öre från och med den 1 oktober i år och med 35 
öre från den 1 april 1907. 

I aftalet stipuleras ersättning för olycksfall från och med fjärde dagen. 
Metallindustrien. På de mekaniska verkstäderna råder liflig verksamhet och 

mycket god tillgång på arbete. 
Måleriarbetarne uppsade under kvartalet gällande arbetsaftal, som därför ut

löpte den 1 april. 
Lönerörelse började äfven inom plåtslagarefacket i staden. 
Retorteldarne vid gasverket erhöllo nytt arbetsaftal i slutet af 1905 att gälla 

till den 1 november 1907. Arbetstiden förkortades. Lönen nedsattes till den 1 novem
ber 1906, då den skall höjas till kr. 290 per dag. 

En afdelning af tunnbinderiarbetareförbtmdet har bildats i Kristianstad. 
I Rinkaby har vid en tobaksfabrik lockout verkställts. Arbetarne äro organi

serade. 
O. Th. H. 

Malmö. 
(Redogörelsen grundar sig till väsentliga delar på uppgifter från 49 arbetare-

organisationer.) 
Ställningen å arbetsmarknaden under första kvartalet kan, hvad beträffar sista 

hälften af detsamma, betecknas som synnerligen god. 
En del lönerörelser hafva under kvartalet förta till lycklig lösning, utan arbets

inställelse, och byggnadskonflikten fick sin afslutning den 15 februari 1906, efter att 

Aftal för mu-
reriarbetsmän 
i Kristianstad. 
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hafva pågått i nära 10 månader. Någon klagan öfver ogynnsamma konjunkturer har 
icke försports. Emellertid hafva tvenne större fabriker, nämligen Svensk-engelska 
gummifabriken i Malmö och Limhamns glasbruk helt nedlagts. 

A de mekaniska verkstäderna samt inom byggnadsindustrien har däremot rådt 
och råder liflig verksamhet; samma förhållande råder inom flera andra industrigrenar 
såsom beklädnads-, närings- och njutningsmedelsindustrien med undantag af kvarn
industrien, som vari t mindre god. A r b e t s l ö s h e t e n har varit i ständigt nedgående 
under kvartalet . At t härvarande arbetsförmedlingsbyrå sista månaden under kvartalet 
hade a t t uppvisa ett ganska stort öfverskott af arbetssökande utöfver efterfrågan, 
berodde i hufvudsak på tillförseln af arbetskraft från andra platser, som förnämligast 
söker anställning vid dels spårvägsanläggningen och dels vid stadens kloakarbeten, 
hvilka båda arbeten emellertid ännu icke i någon nämnvärd grad påbörjats. 

S t e n i n d u s t r i e n . Inom stenhuggarefacket har tillgången å arbete var i t mindre 
god. Sålunda gingo af fackföreningens 54 medlemmar 29 arbetslösa under januari , 22 
under februari och 19 under mars. Inom cementtillverkningen har tillgången på 
arbete vari t god, hvilket beror på stor byggnadsverksamhet öfverallt inom södra 
Sverige. Fackföreningen i denna yrkesgren omfattar 116 medlemmar. 

B e l y s n i n g s i n d u s t r i e n . Gasverksarbetarnes organisation omfattar 118 med
lemmar. En del af dessa få alltid nnder sommarmånaderna söka annat arbete, så 
äfven i år, då cirka 25 man indragits; de återgå t i l l arbetet vid gasverket vanligen 
i september. 

Metal l industr ien . Inom gjutarefacket är arbetstiden 57 timmar per vecka 
med en aflöning af 33 öre per timme. Arbetslösheten under kvartalet uppgick t i l l 
139 dagar. I facket sysselsättas 78 arbetare, däraf 73 tillhörde organisationen. 

Underhandlingar mellan Malmö smedmästareförening och svenska järn- och 
metallarbetareförbundet, angående löner och arbetstid m. m. för de vid mekaniska-, 
smides- och hofslageriverkstäderna i Malmö anställda järn- eller metallarbetare ha 
ledt t i l l aftal den 22 mars 1906 af i hufvudsak följande innehåll: 

1) Som minimilön betalas: 
a) Till den, som fyllt 20 år och arbetat 4 år i facket, 31 öre per timme. Har 

han arbeta t 4 år hos samma mästare, erhålles denna lön vid fyllda 19 år, oafsedt 
gesällprof. 

b) Till den, som arbetat i 6 år i facket, 36 öre per timme. 
c) 1'rån den 1 april 1907 höjas minimilönerna i ofvanstående punkter a) och b) 

t i l l respektive 32 och 38 öre per timme. 
2) O r d i n a r i e a r b e t s t i d e n är 58 t immar per vecka, fördelade per dag enligt 

öfverenskommelse mellan arbetsgifvare och arbetare å hvarje särskild verkstad. Öfver-
t id betalas för de 2 första t immarna efter ordinarie arbetstiden med 25 % samt där-
öfver med 50 ;i:s förhöjning och under sön- och h e l g d a g med 100 %:a tillägg. 

3) Arbete, utfördt utom staden, betalas med 50 %:s t i l lägg samt om arbetet ford
rar öfvernattning å platsen, ersättning för logi enligt räkning, jämte fria resor. 

4) A c k o r d s a r b e t e uppgöres med vidkommande arbetare före arbetets påbör
jande och får priset därefter af ingendera ändras. Vid all t ackordsarbete är ordinarie 
timlön garanterad. 

5) Arbetsgifvaren o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r a r sina arbetare såväl inom som utom 
arbetet för ett belopp af 1,000 kr. samt med 1 kr. per dag från och med andra dagen 
efter inträffadt olycksfall. 

6) L ä r o t i d skall vara högst 4 år och får ingen komma i läran före 15 och ej 
öfver 18 år. 

Aftal fur 
smidesnrbe-
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Malmö. 
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Öfvertidsprocent i likhet med äldre arbetare. Aftalet skall anslås inom respek
tive verkstäder. 

Aftalet, som undertecknades den 22 mars, gäller från den 1 april 1906 till den 1 
april 1909 samt förblir fortfarande gällande, därest ingen af parterna nppsäger det
samma 3 mänader före ntlöpningsdagen. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Inom skeppstimmermansyrket sys
selsättas 32 arbetare, däraf 17 tillhöra organisationen. 

Arbets t iden är 57 timmar per vecka. 
Inom verkstadsindustrien sysselsättas omkring 1,400 personer, däraf 20 kvinn

liga samt 100 minderåriga mellan 15—18 år. Af dessa äro 1,002 manliga organiserade. 
Arbe t s t iden per vecka är 57 timmar. Under kvartalet har arbetslösheten inom de 
organiserade uppgått till 9,828 dagar. 

Grofarbetarne inom samma industri uppgå till 110 manliga och 20 kvinnliga, 
alla organiserade. Arbetstillgången bättre än motsvarande kvartal förra året. 

Vid Statens järnvägars reparationsverkstad sysselsättas omkring 600 arbetare. 
Af dessa tillhöra 560 olika fackorganisationer, därvid 304 tillhöra Svenska järn

vägsmannaförbundets afdelning nr 27. 
Arbe ts t iden är 60 timmar i veekaD. 
Arbe t s t i l l gången har varit normal. 
Öfver t idsarbe te förekommer vanligen i slutet af månaden, synnerligast inom 

maskinverkstaden. 
Lönerörelse har pågått en längre tid, hvilken ännu icke ledt till resultat. 
Cirka 15 grofarbetare hafva nnder kvartalet lämnat sitt arbete på förrådet för 

att söka mera lönande sysselsättning. 
Byggnadsverksamheten. Inom byggnadsträarbetarefacket har arbetstillgången 

varit mindre god. Detta beroende på att träarbetarne under konflikten utförde allt 
det arbete, som var möjligt att utföra, och sålunda kommit före på många byggnads-
platser. Tillgången på arbete har likväl under sista månaden af kvartalet betydligt 
förbättrats, enär flera större hus under tiden blifvit färdigmurade, så att vid kvarta
lets slut endast 20 träarbetare gingo arbetslösa. 

Den 13 februari 1906 undertecknades ett aftal mellan Malmö byggmästareför
eningar samt Svenska träarbetareförbundets afdelning i Malmö att gälla till den 1 april 
1909. Det öfverensstämmer i de flesta stycken med här nedan återgifna aftal för mu-
reriarbetsmännen. Med afseende på t imlönen stadgas dock följande: 

För fullgod träarbetare, som arbetat i yrket minst 4 år, utgår t imlönen 

I de fall, arbetare på grund af ålder, sjukdom eller annan orsak icke motsvarar 
ofvan angifna fordringar, kan aflöningen nedsättas under gällande timlön, dock med 
högst 20 fi. 

Underhandlingar angående ackordsprislistan pågingo till den 6 april, då en ny 
sådan undertecknades. 

Inom murarefacket har arbetstillgången varit mycket god och för öfrigt betyd
ligt öfverstigit tillgången på arbetskraft. Sålunda har arbetsförmedlingen här haft 
ett 100-tal platser för murare, som icke kunnat tillsättas. I facket sysselsättas 405 
yrkeslärda samt 28 lärlingar. Alla organiserade. 

Inom målareyrket sysselsättas 275 arbetare. Arbetstillgången har varit jämfö
relsevis god. 

Inom kakelugnsmakareyrket finnas 27 äldre och 3 yngre arbetare. Arbetstill
gången mycket god på grund af den lifliga byggnadsverksamhet, söm är rådande. 

Aftal för 
byggnadsträ-

arbetftrne ? 
Malmö. 
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Aftal för mu
reriarbetsmän
nen i Malmö. 

A/tal för 
murarne 

i Trelleborg. 

Aftal för 
mureriarbets

männen 
i Trelleborg. 

Aftal för 
grofarbetarne 
i Trelleborg. 

Inom glasmästareyrket är t i l lgång på arbete god. I facket sysselsättas omkring 
25 arbetare. 

Inom skorstensfejareyrket sysselsättas 21 arbetare, däraf 14 äldre och 7 yngre. 
Mellan Malmö byggmästareföreningar och mureriarbetsmännen i Malmö har 

följande aftal träffats, a t t gälla för tiden den 15 februari 1906 ti l l den 1 april 1909 
med 3 månaders ömsesidig skriftlig uppsägning, då eljest aftalet gäller ytterligare 
e t t år i sänder. 

A r b e t s t i d e n bestämmes t i l l 10 t immar hvarje lielgfri dag under sommarmåna
derna, men under mars och oktober t i l l 9 l/a timmar, februari och november 8 timmar 
samt januari och december 7 timmar. 

För ö f v e r t i d s a r b e t e betalas, med frånräknande af den tid, som åtgår till raster, 
under de två första t immarna 25 % därefter 50 % samt under sön- och h e l g d a g a r 
100 ?s:s förhöjning af timlönen. 

Timlönen utgår t i l l vanlig, fullgod och flitig mureriarbetsman, som fyllt 18 år : 

under tiden från den 15 februari till den 1 oktober 1906 med 37 öre 
> • » 1 oktober 1906 till den 1 april 1907 med 38 öre 

1 april 1907 till deu 1 april 1908 med 39 öre 
1 april 1908 till den 1 april 1909 med 40 öre. 

Nyt t arbete skall, då det är i ackordsprislistan upptaget, utföras på ackord, där 
ej särskilda omständigheter omöjliggöra ackordssystemets ti l lämpning. 

Vidare är arbetsgifvaren skyldig o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r a sina arbetare enligt lagen 
samt jämväl för den i lagen bestämda karenstiden med 1 kr. per dag. 

Arbetsgifvaren leder och fördelar arbetet samt antager och afskedar arbetare, utan 
fackförenings ingripande. Arbetsgifvaren får l ikväl icke afskeda eller vägra a t t an
taga någon eller några arbetare endast af det skäl, a t t denne eller dessa til lhöra nå
gon viss förening eller arbeta i dess tjänst. 

A andra sidan få icke arbetarne lämna arbetet endast af det skäl, a t t arbetsgif
varen använder arbetare, som icke til lhöra viss förening. 

Arbetaren är skyldig a t t vid anfordran förete betyg eller uppgifva föregående 
arbetsgifvare. 

Under tiden detta aftal gäller får icke vare sig strejk, lockout eller annan ar-
betsafstängning af någondera parten företagas. 

I aftalet finnas också bestämmelser om förlikningsnämnd för åtgörande af me-
ningsskiljaktigheter. 

Inom facket sysselsättas omkring 650 arbetare, hvilka alla tillhöra organisa
tionen. 

För m u r a r n e i Trelleborg ä r ny prislista antagen at t gälla t i l l den 1 april 
1910, med 3 månaders uppsägning. Timlönen höjes för hvarje år t i l l resp. 36, 38, 39 
och 40 öre. Betydliga löneförhöjningar för ackordsarbete. Lördagar skall arbetet 
sluta kl. 4 e. m. Olycksfallsersättning från och med första dagen. 

Öfverenskommelse har träffats mellan Trelleborgs byggmästareförening och 
m u r e r i a r b e t s m ä n n e n , a t t timlönen, som utgjort 32 öre, skall höjas t i l l 35 öre 
första året, 36 öre andra året, 37 öre det tredje och 38 öre det fjärde. A ackords
prislistan ha äfven afsevärda höjningar beviljats. 

Vid ett c e m e n t g j u t e r i i Trelleborg har strax efter kvartalets utgång (den 3 
april) ny t t aftal med grofarbetarne upprättats . Timlönen för s t a m p a r e 40 öre, för 
öfriga arbetare 30 öre. Ny ackordsprislista. Aftalet gäller t i l l 1 maj 1907. 

Trävaru indus tr i en . Arbetstillgången god. 
Inom maskinsnickareyrket fanns 51 arbetare, däraf 20 minderåriga. Arbetstiden 

utgör 10 t immar per dag med 37 öres ailönijig per timme. 
I möbelsnickareyrket sysselsättas 366 arbetare, däraf 100 minderåriga. Arbets

tiden är 58 t immar i veckan med 40 öre per timme i aflöning. 
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Under kvartalet tillhörde 266 organisationen, för hvilka sammanlagd 1132 arbets
lösa dagar inträffade under kvartalet . 

Inom träsvarfvareyrket Bysselsättas 25 arbetare, däraf 2 minderåriga. Arbets
tiden är 10 t immar per dag med 40 öre per timme i aflöning. 

22 tillhöra organisationen. 
Vid korktillverkningen sysselsättas 21 manliga och 13 kvinnliga arbetare. Ar

betstiden är 9 t immar med 4 kr. för manliga och 1,50 för kvinnliga arbetare, allt per 
dag. Arbetslösheten under kvartalet uppgick t i l l 180 dagar. 

I toffelmakareyrket sysselsättas 18 arbetare. Detta yrke utöfvas hnfvndsakligast 
af arbetarne själfva genom af dem bildad kooperativ förening. 

Inom korgmakareyrket sysselsättas 30 arbetare. 
Inom tnnnbindareyrket finnas 32 arbetare. 
Arbetstiden är 10 timmar med 40 öre per timme. Arbetstillgången har varit 

mindre god; sålunda har under kvartalet 186 arbetsdagar gått förlorade i brist på arbete. 
Läderindustrien. Inom Malmö läderfabrik sysselsättas 80 grofarbetare, alla 

organiserade. Antalet yrkeslärda arbetare kan f. n. ej uppgifvas. Arbetstillgången 
god. En större fabrik i samma bransch har uppsagt sina arbetare på grund af fabri
kens nedläggande. 

I Trelleborg utbröt strejk vid en större läderfabrik. 
Inom sadelmakareyrket sysselsättas 22 arbetare, arbetstiden är 10 timmar per 

dag; timpenningen varierar mellan 38 och 46 öre. Arbetstillgången god. 
Inom t ex t i l indus tr i en synes förhållandena vara l ika som under föregående 

kvartal . 
Beklädnads industr ien . Arbetstillgången mycket god, synnerligast inom sko-

makeri- och skrädderiyrkena, där efterfrågan öfverstigit tillgången på arbetskraft. 
Inom skoarbetarefacket finnas organiserade 310 manliga och 165 kvinnliga arbetare. 
Arbetet utföres i hufvudsak på ackord. 

Inom skrädderiyrket finnas 171 manliga och 28 kvinnliga arbetare tillhörande 
organisationen; häri äro dock icke lagerskräddare inberäknade. 

I slutet af första kvartalet ingicks i Trelleborg nytt aftal mellan skrädderi-
arbetarefackföreningen och de mästare, som tillhöra mästareföreningen. Betydliga 
löneförhöjningar jämte andra förmåner, såsom fri verkstad, fritt sybehör m. m. I 
genomsnitt uppgår förhöjningen t i l l 25 ä 30 procent öfver förut gällande löner. För 
de arbetare, som ej åtnjuta fri verkstad, tillkommer en förhöjning af 6 procent öfver 
den bestämda lönen. 

Inom handsksömmerskefacket äro 37 kvinnliga arbetare sammanslutna i fack
förening. Arbetet utföres i hemmen, hvadan veckoförtjänst och arbetstid icke be-
stämdt kunna uppgifvas. Arbetstillgången har varit medelmåttig. 

Inom buntmakarefacket sysselsättas 105 manliga och 200 kvinnliga arbetare, 
däraf tillhöra 70 äldre och 16 yngre manliga samt 144 kvinnliga arbetare organisa
tionen. Någon arbetslöshet har icke förekommit under kvartalet . 

Mellan härvarande pälsvarufabrikanter och buntmakarnes fackförening har 
följande arbetsaftal träffats. 

L ä r l i n g a r må ej antagas förrän vid fyllda 15 år, och deras antal får ej öfver-
stiga en lärling på 3 gesäller, men må dock vid brist på utlärda arbetare detta antal 
öfverskridas efter aftal med fackföreningen. Lärlingar antagas genom bindande, af 
arbetsgifvarne och fackföreningen godkändt kontrakt på en tid af fyra år och skola 
under lärlingstiden stå under fackkunnig persons ledning. 

L ö n skall till lärling utgå under l:a året med 6 kr. 
> 2:a > » 8 kr. 
> 3:e » > 10 kr. 
» 4:e . > 12 kr. 

per vecka. 

Aftal för 
skrädderi-
arbetarne 

i Trelleborg. 

Aflal för 
buntmakeri-
arbttarve i 

Malmö. 
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G e s ä l l är den, hvilken kan visa, a t t han arbetat såsom skärare inom yrket un
der 4 år. Arbetsgifvarne förbinda sig a t t hädanefter åt sådana arbetare utfärda ge
sällbetyg. 

Gesäll betalas l:a året efter lärlingstidens slut med 20 kr., 2:a året med 22 kr., 
ii:e året med 24 kr., 4:c året med 27 kr. per vecka och därefter enligt öfverenskom-
melse. 

H j ä l p a r b e t a r e under 18 år betalas efter öfverenskonimelse. 

och därefter minst 22 kr. per vecka. 
S ö m m m e r s k o r , såväl hand- som maskinsömmerskor, under 17 år, betalas efter 

öfverenskommelse. Sömmerskor: fyllda 17 år, betalas l:a halfåret efter öfverenskom-
melse, efter V» års arbete 8 kr., efter 1 års arbete 10 kr., efter ännu 1 års arbete 13 
kr. per vecka och därefter enligt öfverenskommelse. 

Vid a c k o r d s a r b e t e garanteras ofvanstående löner. 
A r b e t s t i d e n utgöres af högst 57 t immar per vecka. A de fabriker, hvarest 

frukostrast är bruklig, inräknas denna i arbetstiden. 
Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med 50 «ä förhöjning af ordinarie timlön. Detta gäller 

högst 12 t immars öfvertidsarbete i veckan. Ytterligare öfvertidsarbete äfvensom allt 
s ö n d a g s a r b e t e betalas med 75 %:s förhöjning. A lördagar må öfvertidsarbete icke 
förekomma. 

Uppsägning af plats sker en vecka i förväg, hvilket gäller ömsesidigt. 
För erhållande af arbete bör arbetsbetyg kunna framvisas från föregående 

platser. 
Detta aftal gäller från och med den 1 oktober 1905 ti l l den 1 april 1909 med 6 

månaders ömsesidig uppsägning. Om ingen uppsägning sker, gäller aftalet ytterligare 
ett år i sänder. 

Aftalet undertecknades den 11 maj 1905. 
Närings- och njutnii isrsniedclsindiistrieii . Inom slakt- och charknteriyrket 

är arbetstiden 57 timmar per vecka. I facket sysselsättas 46 äldre och 11 yngre arbe
tare. Arbetstillgången synes hafva var i t mindre god. 

Inom choklad- och konfektyrbranschen samt vid margarintillverkningen har 
arbetstillgången var i t god. 

Inom kvarnindustrien, har arbetstillgången vari t dålig. På grund af öfverpro-
duktion ha flera kvarnar vari t i overksamhet. 

Vid M a l m ö s t o r a v a l s k v a r n sysselsättas 100 man. Af dessa hafva flera en
dast arbetat 4 a 5 dagar i veckan. Däremot har bland magasinspersonalen förekommit 
öfvertidsarbete vid lossning af fartyg. 

Inom bryggeriindustrien har arbetstillgången vari t medelmåttig. Nyt t aftal 
liar träffats inom svagdrickstillverkningen, hvaraf följande må anföras. 

A r b e t s t i d e n på hvarje helgfri dag utgör 10 timmar. Hvarje ordinarie arbetare 
erhåller eftermiddagen 1 maj fri jämte sammanlagdt 5 fridagar nnder året. 

Hvarje fullgod arbetare, som fyllt 20 år och är sysselsatt i bryggeri, mälteri 
eller med gårdsarbete, erhåller en kontant v e c k o l ö n af kr. 19,50 från den 1 november 
1905 ti l l den 1 november 1806, kr. 20 från den 1 november 1906 ti l l den 1 november 
1907, härefter så länge aftalet räcker kr. 20,50 per vecka. Minderåriga, som fyllt 17 
år, betalas med kr. 17. 18-åriga med kr. 18, 19-åriga med kr. 19, allt per vecka jämte 
per vecka en åt t ing dricka. 

Allt ö f v e r t i d s a r b e t e betalas ined å söckendag 25 "i:s förhöjning, sön-och helg
dagar med 40 j&s förhöjning. 

Af tu l för 
sraytlricks-

hrytjgeriarbe-
tnrne i 
Mnlviö. 
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Nyantagen arbetare aflönas de tre första månaderna med en timlön af 30 öre 
per timme, därefter erhåller nan samma lön som de fasta arbetarne. 

Hvarje arbetare f ö r s ä k r a s af arbetsgifvaren mot olycksfall såväl inom som 
ntom arbetet jämväl nnder karenstiden. 

8 dagars uppsägning gäller å ömse sidor. 
Meningsskiljaktigheter vid tolkningen af löneaftalet afgöras af en skiljenämnd 

af fem personer enligt lagen af den 28 oktober 1887. 
Detta löneaftal, som undertecknades den 28 november 1905, trädde i kraft den 1 

november 1905, och gäller t i l l den 1 november 1908, med minst 3 månaders uppsäg
ning före utlöpningsdagen. 

Vid en tobaksfabrik i Malmö nppsades ti l l den 10 mars mer än hälften af ar
betspersonalen. Kockums cigarr- och tobaksfabrik nedlades och samtliga arbe
tarne, 47 t i l l antalet, uppsades ti l l den 3 mars. 

Bageriyrket. Mellan Malmö bageriidkareförening och Svenska bageriarbetare
förbundets afdelning nr 5 i Malmö har följande arbetsaftal träffats. 

Den effektiva a r b e t s t i d e n utgör 60 sammanräknade timmar per vecka. 
N a t t a r b e t e t börjar söckendagar å tid som af arbetsgifvaren bestämmes. Dag

a r b e t e t börjar kl. 5 f. m. och på lördagar kl. 4 f. m. A sön- och helgdagar får ej 
arbetet börja före kl. 10 e. m. med undantag för trågarbetaren och hans medhjälpare, 
hvilka äga att , om så fordras, börja kl. 8 e. m. 

Fasta minimilöner för finbagerier. 

För ugnsarbetare • kr. 25: — 
» trågarbetare > 23: — 
> wiener- och småbrödsbagare > 22: — 
> skorptorkare > 2 1 : — 
» bordsarbetare som benämnas 4:e och 5:e o. s. v. . . . » 19: — 
» hjälp åt wienerbagare > 16: — 

> > vid ugnen > 14: — 

För specialtillverkning af hembakadt bröd. 
Första arbetare betalas med kr. 23: — 
Andra arbetare (betraktas som bordsarbetare) > 19: — 

Nattarbetare erhålla 1 kronas förhöjning från och med den 1 april 1906, med 
undantag af bordsarbetare och hjälp åt wienerbagare. 

Fasta minimilöner i spisbrödsbagerier. 

TJgnsarbetare kr. 26: •+-
Kallare » 2 5 : — 
Afbräckare > 18: — 
Sättare » 14: — 

Fasta minimilöner för kombinerade grof- och spisbrödsbagerier. 
Första arbetare . . kr. 24: — 
Andra > • . . > 19: — 

allt per vecka. 
Från och med den 1 april 1907 höjas alla ofvanstående löner med 1 krona per 

vecka. 
L ä r l i n g , som vari t i läran 1 år och fyllt 18 år, räknas med vid dessa bestäm

melser. 
För ö f v e r t i d s a r b e t e , som ej får öfverstiga 2 timmar per dag eller 12 timmar 

per vecka, betalas 60 öre för ansvarsarbete, 50 öre för bordsarbete, 40 öre för öfrigt 
arbete per timme. 

För sön- och h e l g d a g s a r b e t e betalas respektive 75, 60 och 50 öre per timme. 
För m j ö l h i s s n i n g med handkraft betalas 75 öre per timme. 
Allt arbete skall vara afslutadt kl. 5 lördags eftermiddag. 

Aftal för ba
geriarbetarna 

i Malmö. 
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Vid anställandet af arbetare skall arbetsgifvaren anlita Skånea bageriers arbets-
byrå. 

Arbetare, som varit anställd på samma plats 1 år, erhåller årligen till midsom
mar en dnbbel veckolön, och betalas denna lön första gången 1906. 

L ä r l i n g s f r å g a n ordnas så, att tills den af båda parterna i februari 1905 till 
satta kommittén hnnnit fatta beslut, må ej mera än en ny lärling intagas på hvart på-
börjadt sjutal arbetare. 

Arbetsgifvaren är skyldig o lycks fa l l s fö r säk ra sina bageriarbetare på det sättet 
att de lagbestämda ersättningarna för olycksfall i arbetet ntgå redan från 4:e dagen 
efter inträffadt olycksfall samt att äfven de ntom arbetet inträffade olycksfallen er
sättas, dessa sistnämnda äfvenledes med 1 kr. i dagsersättning från 4:e dagen efter 
olycksfallet. För dessa olycksfall utom arbetet skall försäkringen omfatta 1,000 kro
nors ersättning vid fnjl invaliditet samt vid dödsfall åt efterlämnad änka eller barn 
enligt olycksfallspolisens bestämmelser. Organiserade arbetare förbinda sig att ej arbeta 
hos sådana arbetsgifvare, som använda Malmö som afsättningsort och ej tillhöra idkare-
föreningen. Ej heller hos dem som bevisligen bryta mot protokollförda beslut, >be-
slutade af idkareföreningen>. I sådana fall erhålla dessa arbetare antingen direkt af-
löning af idkareföreningen eller ock annan anställning. 

Arbetsgifvarne förbinda sig att endast använda aktiva medlemmar af Svenska 
bageriarbetareförbundet. 

Dessa bestämmelser skola gälla från och med den 1 april 1906 till den 1 april 
1910, med tre månaders ömsesidig uppsägning. 

Kemisk-tekniska industrien. Såp- och tvålfabrikationen. Arbetstillgången 
god, något öfvertidsarbete har förekommit, medelaflönmgen är 19 kr. i veckan, arbets
tid 59 timmar i veckan. 

Malmö ojjeslageriaktiebolag har öppnat ny såpfabrik. 
Inom tändsticksfabrikationen voro förhållandena oförändrade. 
Gummifabrikationen. Svensk-engelska gummifabriken har inställt fabrikatio

nen. Cirka 500 arbetare blefvo därigenom arbetslösa. Samma kvartal föregående år 
var arbetstillgången god. 

Vid Trelleborgs gummifabrik har lönerörelse pågått, hvilken efter några dagars 
strejk slutade med, att arbetarne erhöllo en förböjning i timpenningen, de manliga 
från 25 till 3072 och de kvinnliga från 12 till 17 öre i timmen. Dessutom skall ar
betsgifvaren olycksfallsförsäkra sina arbetare från och med första dagen efter olycks
fallet samt vid sjukdom bekosta fri medicin till arbetarne själfva och till hälften för 
familjens ^jfriga medlemmar. 

Inom konstgödningsfabrikationen har tillgången på arbete varit god. 
Pappersindustrien. Inom bokbinderiyrket var arbetstillgången god, och brist 

på dugliga arbetare förefanns. 
I facket sysselsättas omkring 80 arbetare, däraf 36 manliga och 44 kvinnliga. 
Arbetstid är 58 timmar i veckan med aflöning af 3,66 per dag. 
Grafiska industrien. Litograferna hafva erhållit nytt arbetsaftal. 
Grofarbetarne inom samma bransch hafva erhållit en ökning af veckolönen från 

17 till 20 kr. samt för ö fve r t idsa rbe te 50 °i och för sön- och he lgdagsarbe te 
75 y.s förhöjning. 

Transportverksamheten. Arbetstillgången god. Vid stenkolslossningen har 
under kvartalet sysselsatts omkring 200 arbetare samt vid styckegodslast och lossning 
omkring 100 arbetare. Timpenningen är 50 öre, samtliga arbetare äro organiserade. 

Inom äkeriverksamheten har arbetstillgången efter byggnadskonfliktens lösning 
varit mycket god. 192 kuskar och åkeriarbetare tillhöra organisationen. 

Inom telegraf- och rikstelefonarbetena har också arbetstillgången varit god. 
Den ordinarie arbetsstyrkan, 36 arbetare, har ökats med 114 tillfälliga arbetare. 
Arbetstiden är 10 timmar och aflöningen varierar mellan 2,75 och 3,76 per dag. 
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Spårvägspersonalens arbetstid är 10 timmar, aflöningen mellan 80 och 100 kr. i 
månaden. 

68 konduktörer och knskar sysselsättas, af hvilka 63 tillhöra organisationen. 
Personalen är fast anställd. 

Grofa rbe ta rne inom banafdelningen vid Statens järnvägar tillhöra Svenska 
järnvägsmannaförbundet. Arbetstillgången är vid denna tid god, särskildt då väder
leken är blid, enär en del större reparationer å banan då företagas. Arbetstiden är 
10 timmar per dag och aflöningen kr. 3,24. Cirka 40 arbetare äro här sysselsatta. 

Vid tullpackhuset sysselsattes 34 arbetare samt vid koltomter och brädgårdar 150, 
alla organiserade, arbetstillgången god. 

Inom varuutkörareverksamheten sysselsattes 200 arbetare. Endast 2 hafva under 
kvartalet gått arbetslösa. Ett gemensamt förbund för hela Sverige har under kvar
talet bildats. 

Stadens renhållningsarbetare hafva ständigt arbete. De äro omkring 120. Nytt 
aftal har träifats, hvarur följande må anföras: kuskar erhålla kr. 22: 50 å 23:50, 
medföljare kr. 20 ä 21, kloakrensare och gatsopare kr. 19, allt pr vecka. Fabriks-
arbetarne hafva fått ackorden höjda från 2 öre till 2V»o öre pr kärl och uppgår 
genomsnittsaflöningen för dem till omkring 23 kr. pr vecka. 

Mellan Malmö stads drätselkammare och arbetareorganisationen har, kort efter 
första kvartalets utgång, arbetsaftal träffats, i hufvudsak öfverensstämmande med det 
år 1905 träffade aftalet för Stockholms stads arbeten (se >Medd.» 1905, sid. 329). 
Malmöaftalet är i sin helhet återgifvet här nedan å sid. 186 o. ff. 

Mellan entreprenören för spårvägsanläggningen och Svenska grof- och fabriks
arbetareförbundets afdelning i Malmö har följande löneaftal träffats: 

Arbets lönen utgör 37 öre i timmen. 
Den o rd inar ie a rbe t s t i den är 10 timmar, utom lördagar, då arbetet afslutas 

2 timmar tidigare än andra dagar. 
Öfver t idsa rbe te betalas med 50 % förhöjning af timlönen för tiden kl. 6—9 

e. m. och 100 % förhöjning för tiden kl. 9 e. m. till 6 f. m.; de arbetare, hvilka fri
villigt åtaga sig söndagsarbete, erhålla 50 % förhöjning af gällande timlöner. 

Arbetarne o lycks fa l J s fö r säkras på arbetsgifvarens bekostnad, så att ersätt
ning utgår med 1 kr. pr dag från och med första dagen efter det fallet kommit under 
läkarebehandling och till dess den sjuke af läkare friskskrifvits. I öfrigt skall lagen 
om olycksfallsersättning tillämpas. 

Arbetsgilvaren äger, om han så önskar, med arbetarne träffa aftal om ackords
arbete. 

Vid anställande af arbetare äga de företräde, som tillhöra Malmö samhälle och 
där äga försörjningsplikt. Om inskränkning af arbetsstyrkan skall ske, skola de sist 
antagne först afskedas; dock må undantag gälla för sådana arbetare, hvilka syssel
sättas med sådant arbete, som fordrar särskild utbildning. Förman äger ej rätt af-
skeda arbetare utan närmaste arbetschefs hörande. 

Dessutom finnas i aftalet bestämmelser om skiljenämnd för afgörande af menings-
skiljaktigheter samt stadgande, att ingen som helst strejk under aftalstiden får äga 
rum, för så vidt icke aftalsbrott från arbetsgifvarens sida sker. 

Aftalet undertecknades den 23 mars och är gällande från samma tid till den 1 
april 1907. 

N. S. 

12 
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Lund. 

Meta l l indus tr i en . For bleckvaraarbetarne ä r arbetstiden^57'/2 t immar i veckan, 
Lönen varierande från 22 til l 30 öre i timmen. Denna industri sysselsätter en del 
minderåriga t i l l lägre, obestämd lön. Förslag ti l l löneaftal är af arbetarne inlämnadt 
t i l l arbetsgifvarne, med begäran om högre lön, men har ej ännu ledt t i l l något resultat . 

Modell- och fabrikssnickare inom verks tads industr ien voro till antalet 32. 
Löneförhöjning har beviljats med 2 öre per man och timme. Lönen utgör lägst 18 
och högst 22 kronor i veckan. Arbetstiden är 57 timmar i veckan, och har arbets-
tillgången var i t god. 

För mekaniska hjälparbetarne har tillgången på arbete varit god. Timlönen 
utgör 29 öre och arbetstiden 10 t immar om dagen. 

B y g g n a d s v e r k s a m h e t e n . Inom murarefacket har tillgången på arbete varit 
betydligt mindre än under samma tid föregående år. Alla arbetare inom yrket äro 
organiserade och utgjorde under hvarje månads sista dag respektive 144, 152 och 134. 
Arbetslösa vid samma tidpunkt voro 32, 38 och 16. Arbetslöshetsunderstöd har icke 
utbetalts. Blockad å nybyggnad, hvilken pågått nära ett år, angående utbetalande af 
ackordsöfverskott, har upphört, sedan arbetarnes fordran utbetalts. 

Underhandlingar pågå om ny t t löneaftal, hvilket har all utsikt a t t lämna samma 
resultat, som nyligen afslutats för samma arbetaregrupp i Malmö. Inom byggnads-
träarbetarefacket pågå jämväl underhandlingar om nyt t aftal. 

Mureriarbctsmännen ha haft mindre t i l lgång på arbete än samma t id föregående 
år. Organiserade voro sista dagen i jan . 164, i febr. 167 och mars 165, och arbetslösa 
vid samma tidpunkt respektive 67, 72 och 63. 

Aftal har träffats med arbetsgifvarne om timlönens höjande från 1 april från 34 
t i l l 37 öre, hvarjämte arbetstiden förkortats under lördagarna från 9 t i l l 8 timmar, 
och kommer a t t utgöra 58 timmar i veckan. 

Inom byggnadsfacken i Eslöf fördes under kvartalet underhandlingar om nya 
aftal. Först i midten af april träffades emellertid öfverenskommelse mellan grof-
arbetarne och träarbetarne samt byggmästarne. Aftalet gäller för två år. Timlönen 
för grofarbetare är bestämd t i l l 34 öre (förut 30) för 1906 och 35 öre nästa år, för 
träarbetarne ti l l resp. 39 (förut 35) och 40 öre. Timlönen är garanterad vid ackords
arbete; olycksfallsförsäkring äfven för karenstiden. 

Trävaru indus tr i en . För koltomt- och brädgårdsarletarne har arbetstillgången 
varit dålig, synnerligast för brädgårdsarbetarne, af hvilka hälften vari t arbetslösa. 
Arbetstiden är 60 t immar per vecka med en lön af 30 öre i timmen. 

Till arbetsgifvarne har inlämnats förslag t i l l nyt t löneaftal med begäran om 
högre lön. 

Möbelsnickeriarbetarne utgjorde vid kvartalets slut 59. Arbetstillgången var 
mindre än föregående kvartal. Minimilönen är 36 öre i timmen och arbetstiden 10 
timmar per dag. Åtta arbetare voro under kvartalet arbetslösa med 487 förlorade ar
betsdagar. 

Träförädlingsarbetarne (maskinsnickare) voro ti l l antalet vid slutet af jan. 19, 
febr. 17 och mars 15 Tillgången på arbete var mindre än föregående kvartal . Ar
betslönen varierar mellan 32 och 40 öre i timmen. Arbetstiden utgör 59 timmar i 
veckan. 

Inom t e x t i l i n d u s t r i e n äro arbetarne på några få undantag när organiserade, och 
deras antal uppgick vid kvartalets slut t i l l 70 manliga och 103 kvinnliga. Arbetstill
gången var jämn och god. Aftal har träffats om 1 t i l l 3 öres förhöjning per timme, 

i Då ej arbete på ackord utföres, beräknas följande t i m l ö n e r för arbetare med 6 

månaders yrkesvana: 
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Manlig arbetare, som fyllt 21 år, betalas 1906 med 27 öre pr timme, följande åren 28 öre 
20 
19 
18 

26 
23 
20 

27 
24 
21 

Minderårig manlig arbetare, som fyllt 15, 16, 17 år, betalas 1906 med resp. 13, 
15, 16 öre per timme, följande åren 14, 16, 17 öre. 

Kvinnliga arbetare, som fyllt 18 år, betalas 1906 med 16 öre per timme, följande 
åren 17 öre. 

Minderårig kvinnlig arbetare, som fyllt 15, 16, 17 år, betalas 1906 mod resp. 12, 
13, 14 öre per timme, följande åren 13, 14, 15 öre. 

Nyantagen ej yrkesvan arbetare betalas med 1 öre mindre per timme i alla åldrar. 
Ordinarie a rbe t s t iden är 60 timmar i veckan. Öfver t idsarbete betalas med 

25 % förhöjning, n a t t a r b e t e med 50 % förhöjning samt sön- och he lgdagsarbe te 
med 100 # förhöjning å gällande timlöner. 

Alla arbetare olyeksfallsförsäkras enligt lagen om olycksfall i arbete samt dess
utom så, att de vid olycksfall i arbete erhålla ersättning med 1 kr. per dag från och 
med läkarebehandlingens 4:e dag. 

Aftalet träder i kraft den 1 jannari 1906 och gäller till den 1 januari 1909 med 
en ömsesidig uppsägningstid af 3 månader. 

Sker ej uppsägningen i rätt tid, gäller det ytterligare ett år. 
Till en arbetslös utbetalades 7 kronor i understöd. 
Beklädnadsindustrien. Handskmakareyrket sysselsatte 55 arbetare, alla orga

niserade. Arbetstillgången var bättre än samma tid föregående år. Detta yrke är 
säsongyrke, och arbetstiden under årets första kvartal är endast 7 timmar dagligen. 
Under pågående säsong är arbetstiden 59 timmar i veckan. Arbetet ntföres i regel på 
ackord med undantag för 4 arbetare, som anönas med 24 kronor i veckan. 

Till 2 arbetslösa har utbetalts ett sammanlagdt understöd af 45 kronor. 
I handsksömmerskefacket arbeta 95 kvinnor, alla organiserade. Af dessa voro 

7 arbetslösa under januari, men i mars månad voro alla sysselsatta. Arbetstillgången 
kan här betecknas som god. Arbetet utföres i hemmen och på ackord, hvarför arbets
tidens längd icke kan bestämmas. 

I Hör pågick under kvartalet lönerörelse bland skrädderiarhetarne, och nytt 
aftal med höjda löner ingicks några dagar efter kvartalets åtgång. 

Äfven i Eslöf genomfördes i början af april en löneförhöjning för skrädderi
arhetarne. 

I handskomakarefacket i Eslöf hade äfvenledes en längre tid underhandlingar 
om nytt aftal förts. Det undertecknades i början af april. 

Kärings- och njutningsmedelsindustrien. Inom sockerindustrien, som är 
säsongarbete, har arbetstillgången varit god. Arbetstiden, som är 10 timmar, har 
utsträckts till 103/ timmar. Lönen är 30 öre per timme, vid ackordsarbete beräknas 
eller garanteras 35 öre per timme. Kvinnliga arbetare ha 15 ä 20 öre per timme. 

Tobaksindustrien sysselsätter 36 manliga och 14 kvinnliga arbetare, alla orga
niserade. Arbetstillgången kan betecknas som god i detta yrke. 

Inom bryggeriindustrien har under kvartalet arbetstillgången varit god. På 
några få undantag när äro alla arbetarne organiserade. Deras antal var vid kvartalets 
slut 49 män och 9 kvinnor. Löneförhöjning har åstadkommits för mineralvattenarbe-
tarne, och utgör lönen 17 kronor för fullgod arbetare men för 60-&rig och däröfver 15 
kronor per vecka. Inom öl- och svagdricksbryggerierua är lönen 30 öre per timme för 
manlig och 10 kronor per vecka för kvinnlig arbetare. Olutkörarnes lönevillkor äro: 
35 kronor i månaden och 5 % på försäljningen, och svagdricksutkörarnes 58 kronor 
i månaden och 4 % på försäljningen. Arbetstiden varierar på olika bryggerier mellan 
60 och 68 timmar i veckan. 
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Inom boktryckeriyrket har tillgången på arbete varit mindre än föregående 
kvartal. I yrket sysselsättas 63 män och 27 kvinnor. Ackordsarbete är regel. Ingen 
har varit arbetslös så länge som en hel vecka, och intet arbetslöshetsunderstöd har 
utbetalts. 

Fabriksarbetarnes organisation är indelad i s. k. sektioner och omfattar arbe
tare inom sockerindustrien, mekaniska hjälparbetare, bleckvaruarbetare och koltomt-
och brädgårdsarbetare. 

Samlade medlemsantalet utgjorde vid kvartalets slut 428 män och 49 kvinnor. 
Af dessa ha nnder kvartalet 61 varit arbetslösa, med 1,558 förlorade dagar. Un

derstöd har ej utbetalts; arbetslösheten har fördelat sig på brädgårds- och bleckvaru-
arbetarne. 

Maskinister och eldare äro organiserade och voro till antalet 14 vid kvartalets 
början och 19 vid dess slut. En del arbetare inom detta yrke äro anslutna till andra 
föreningar, som närmare beröra denna yrkeagren. Arbetstillgången har något ökats 
sedan föregående kvartal och kan betecknas som god. Löneförbättringar ha ägt rum 
på tvenne platser. 

I januari bildades en afdelning af Skandinaviska sadelmakare- och tapetserare-
förbundet. O. L—r. 

Hälsingborg. 

Jordbruket med binäringar. Under årets första kvartal är alltid behofvet af 
arbetskraft jämförelsevis ringa, och den som efterfrågas utgöres i allmänhet af d rängar , 
k r ea tu r s skö t a r e och mjölkerskor , mot vanligen längre tids arbetsaftal, i regeln 
till oktoberflyttningen. För daglönare och m å n a d s k a r l a r är aflöningen vid denna 
årstid 1,25 ä 1,50 per dag och fritt logi, på egen kost, eller per månad 15 å 20 kr. 
jämte kost och logi. Manliga arbetare åtnöjas ofta med ännn lägre aflöning under ja
nuari och februari, hellre än att ingå arbetsaftal, som räcker Bommarhalfåret öfver. 

Bergverks- och bruksrörelse. Vid kringliggande kolgrufvor och därmed i 
samband stående sten- och lerindustri har arbetstillgången varit god, särskildt dragare 
hafva varit efterfrågade. Höganäs-, Bjufs-, Bi l lesholms- och Skrombergabola-
gen äro sedan en tid tillbaka förenade och ställda under gemensam ledning. Löne
rörelse pågår vid Skromberga. 

Metall- och maskinindustrien. Å härvarande mekaniska verkstäder och 
skeppsvarf har rådt god arbetstillgång, dock har bristande arbetskraft utan svårighet 
anskaffats. Vid skeppsvarfvet har ett icke obetydligt antal s jömän och grofa rbe ta re 
tidtals varit sysselsatta med rostknackning och rengöring af ångbåtar. Äfvenledes 
smidesverkstäderna hafva haft full sysselsättning, och deras behof af lärlingar har 
icke kunnat fullt tillfredsställas. 

Trävaruindustrien. God arbetstillgång å möbelsnickareverkstäderna och delvis 
brist på dugliga arbetare. Detta senare på grund däraf, att ett större antal möbel
snickare under de senare åren öfvergått till det bättre afiönade byggnadsarbetet. 

Sågverks- och brädgårdsarbetame hafva uppsagt sitt löneaftal och framlagt ny 
prislista att gälla från den 1 nästkommande juni. 

Byggnadsverksamheten, som till följd af den milda vintern kunnat så godt 
som oafbrutet fortgå, är i likhet med motsvarande tid föregående år jämförelsevis 
ringa. Öfverflöd på arbetskraft inom hithöranle fack har nnder kvartalet förekommit 
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Nya löneaftal, att gälla från den 1 april, hafva genom fredliga förhandlingar par-. 
terna emellan upprättats för murare, träarbetare och mureriarbetsmän, hvari föl
jande bestämmelser äro lika för alla tre facken. ' 

Arbe ts t iden , som förut varit 10 timmar, har bestämts till 9'/^ timmar nnder 
månaderna mars till och med oktober, under februari och november 8 timmar samt 
januari och december 7 timmar. Under månaderna mars till och med oktober börjar 
arbetet kl. 6,30 f. m. och upphör kl. 6 e. m. med V» timme för frukost- och l \ s timme 
till middagsrast. Den 1 maj skall vara fridag. 

Öfver t idsarbe te betalas med 25 %:s förhöjning utöfver gällande timlön för tiden 
till kl. 9 e. m. och med 50 % från kl. 9 e. m. till kl. 6 f. m. samt med 100 % för sön-
och helgdagsarbete . 

Arbetaren skall af arbetsgifvareu o lycksfa l l s försäkras enligt lagen om olycks
fall i arbete, och gäller denna försäkring äfven nnder karenstiden. Ersättningen be
talas med 1 kr. per dag a | arbetsgifvaren och skall vid anfordran utbetalas veckovis. 

A hvarje nybyggnad eller större reparation tillhandahåller arbetsgifvaren en sa
maritlåda med tillbehör. A hvarje nybyggnad upplåter arbetsgifvaren en tät, med 
fönster försedd, för arbetarne uteslutande afsedd lokal för vistelse under ogynnsamt 
väder och under måltidsrasterna samt för förvaring af mat, kläder och verktyg. I den 
mån ske kan skall denna lokal nnder vintern uppvärmas. 

Vidare stadgas rätt för arbetsgifvaren att, utan ingripande från arbetarnes sida, 
leda och fördela arbetet samt intaga och afskeda arbetare. Tid intagande af arbetare 
skall företräde lämnas till i Hälsingborg och omnejd boende mantalsskrifna arbetare. 
Under den tid aftalet gäller får icke vare sig strejk, lockout eller annan arbetsafstäng-
ning af någondera parten företagas. Möjligen uppkommande tvistigheter skola han-
skjutas till en skiljenämnd, bestående af 5 ledamöter, hvaraf parterna utse hvardera 2 
och dessa 4 utse själfva den femte ledamoten. Skulle enighet icke kunna uppnås om 
sistnämnda val, anmodas magistraten i Hälsingborg att utse femte ledamoten. 

Aftalet gäller intill den 1 april 1909, och om det icke af någondera parten upp-
säges minst 3 månader före aftalstidens utgång, anses detsamma i sin helhet vara för-
längdt för en tid af ett år i sänder. 

Aflöningen till träarbetarne, som förut varit 44 öre i timmen, skall utgå till 
fullgod och flitig arbetare, som arbetat minst 4 år i yrket: 

Äldre arbetare med minskad arbetsförmåga samt lärlingar betalas efter öfverens-
kommelse. Ingen lärling bör antagas i arbete förrän han sökt och vunnit inträde i 
träarbetarefackföreningen samt icke öfverstiga 21 års ålder, då han skall börja yrket' 

Allt arbete skall utföras mot timlön. 
Murarnes afiöning, som fornt var 45 öre i timmen, har bestämts till vanlig full

god och flitig mnrare, som arbetat i yrket minst 4 år: 
från den 1 april 1906—1 april 1907 med 48 öre per timme 

» 1 » 1907—1 april 1909 » 50 » > 
Lärlingar betalas efter öfverenskommelse. 
I de fall murare på grund af ålder, sjukdom eller annan orsak icke motsvarar 

vanlig fullgod mnrare, kan aflöningen nedsättas med högst 15 %. 
Reparation samt ommurning af eldstäder, nedrifning och uppmurning af gamla 

skorstenar, där delvis gammalt tegel användes, reparation af bakugnar, drag vid ång
pannor eller liknande arbete betalas, då det utföres under normal arbetstid, med 25 &s 
förhöjning. 

A/talför bygg
nadsarbetarns 
i Hälsingborg. 
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Invändiga reparationer af bakugnar samt drag vid ångpannor eller liknande, ome
delbart efter att samma har varit i brak, betalas under normal arbetstid med 100 %, 
som natt- eller helgdagsarbete med 200.% öfver vanlig timlön. 

Allt nytt arbete skall utföras på ackord, för hvilket ändamål af båda parterna 
godkänd ackordsprislista tillämpas. För arbeten, som ej finnas upptagna i ackords
prislistan eller som till följd af särskilda omständigheter ej kunna därefter beräknas, 
betalas efter särskild öfverenskommelse. Vid arbete på ackord utbetalas på. avlönings
dagen förskott till arbetaren i enlighet med gällande timlön. 

Murerlnrbetsmännens aflöning, som förut var 34 öre i timmen, har bestämts 
till vanlig fullgod och flitig arbetare, som fyllt 18 år. 

I de fall arbetsman på grund af ålder, sjukdom eller annan orsak icke motsvarar 
ofvan angifna fordringar, kan aflöningen nedsättas med högst 20 %. 

Ackordspr i s l i s t a är upprättad och godkänd af parterna. Nytt arbete skall, 
då det är upptaget i prislistan, utföras på ackord, där ej särskilda omständigheter 
omöjliggöra ackordsystemets tillämpning. 

Måleriarbetarne ha äfvenledes fått till stånd ett nytt arbetsaftal, dock först 
efter cirka 3 veckors strejk. 

Genom det nya aftalet har t imlönen höjts från 47 till 55 öte att utgå som mi
nimilön till hvarje med utlärlingsbetyg försedd arbeta^. At mindre arbetsdugliga ar
betare må, efter öfverenskommelse med förbundsafdelningen, lägre timlön betalas. 

Arbe ts t iden är 9 timmar per dag från den 1 mars till den 1 november; under 
november och februari 71/» timmar, december och januari 6 timmar. 

Allt öfver t idsarbete betalas med 50 %:& förhöjning. För vissa fasadarbe ten 
utgår timlönen med 3 öres förhöjning. Lutn ingsarbe te , som varar minst en dag, 
betalas med 5 öres förhöjning. 

Landtarbete , som är så långt aflägset, att arbetaren är tvungen hålla sig med 
kost och logi på platsen, betalas med 25 %:s förhöjning eller kost och logi fritt. 

Vid intagande af arbetare och då mindre arbetstillgång är rådande skola stadens 
arbetare (och i synnerhet familjefäder) hafva företräde, om de varit skattskrifna i sta
den minst 6 månader och de äro nyktra, dugliga och ordentliga. 

Angående l ä r l i nga rne bestämmes, att lärlingstiden är 4 år; att ingen betraktas 
som lärling, förrän han fyllt 14 år; att ingen får antagas som lärling, om han upp
nått 18 års ålder. 

A verkstad, som i regel ej sysselsätter arbetare året om, får ej finnas mera än en 
lärling. Å öfriga verkstäder högst tre. Lår l ingsa f lön ingen utgår per vecka första 
året med 6 kr., andra året med 8 kr., tredje året med 11 kr. samt fjärde året 15 kr. 
de 6 sommarmånaderna och 12 kr. de 6 vintermånaderna. Öfver t idsa rbe te betalas 
med respektive 20, 25, 35 och 40 öre. Vid landtarbete är lärling berättigad till 25 %:s 
förhöjning i sin aflöning. 

Uppstående tvister angående tydningen af detta arbetsaftal skola afgöras af en 
stående förmedlingskommitté, bestående af tre personer från hvardera parten. 

Aftalet gäller från den 1 april 1906 till den 1 april 1911 med 3 månaders upp
sägning. 

Gninuiiindustrien. Arbetstillgången vid härvarande gummifabrik har under 
kvartalet varit den normala; detsamma har förhållandet varit med tillgången & arbets
kraft, möjligen med undantag för minderåriga, för hvilka platser emellanåt annon
serats lediga. 

Under mars månad förekom en arbetskonflikt vid fabriken, hvilken medförde 2 
dagars strejk. 

Aftal för 
måleriarbetar
ne i Hälsing

borg. 
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Textilindustrien. Arbetsförhållandena vid jacquardväfveriet, band- och snör-
makerifabriken samt jutefabriken kunna betecknas som normala. Behofvet af yrkes
skickliga arbeterskor synes emellertid vara svart att fylla, särskildt hvad jutefabriken 
beträffar. 

Beklädnadsindustrien. Handsktillverkningen har under kvartalet visat be
tydligt bättre arbetstilIgång än samma tid i fjol, hvarför arbetarne inom facket haft 
full sysselsättning. För herrskrädderiarbetare och handskoarbetare har arbetstill-
gången som vanligt vid denna årstid varit ringa, däremot synas linnesömmerskor och 
skofabriksarbetare haft normal arbetstillgång. 

Nytt arbetsaftal har genom underhandling upprättats för skrädderiyrket i Häl
singborg. Till ledning för arbetet, som i hufvudsak utföres på ackord, har antagits, 
detaljerad prislista, hvarigenom arbetslönerna förhöjts med i genomsnitt 8 ä 10 J(. 
Bland öfriga bestämmelser torde följande förtjäna att återgifvas. 

Veckoarbetarnes min imia f lön ing utgår för 10 timmars arbetsdag med 24 kr. 
för manliga samt 15 kr. för kvinnliga. Öfver t idsarbete betalas med 50 %:s förhöj
ning för veckoarbetare samt med 35 öre extra per timme för styckarbetare. 

F r i a ve rks t äde r tillhandahållas af arbetsgifvarne samt fria sybehör eller ock 
kontant ersättning för de senare, efter arbetsgifvarnes fria val, efter för olika plagg 
fastställdt pris. 

Arbe t s t iden räknas från den 1 april til) den 1 oktober från kl. 6 f. m. till 
kl. 8 e. m. samt från den 1 oktober till den 1 april från kl. 7 f. m. till kl. 9 e. m. 

Kost och logi får ej erhållas hos arbetsgifvåren. 
Aftalet gäller för ett år från den 15 april med 2 månaders ömsesidig uppsägning. 
Nytt löneaftal har upprättats mellan Malmgrens skofabriksaktiebolag och Häl-

singborgsafdelningen af So. Skomakeriarbetareförbundet. Härigenom har bestämts, 
att nära nog allt arbete skall utföras på ackord i enlighet med upprättad ackords
prislista. A förekommande arbeten, för hvilka priser icke äro utsatta, bestämmes 
priset af arbetsgifvaren och 2 af arbetarne utsedde, med samma gällande kraft som 
prislistan. Skall arbete utföras efter daglön, äger arbetaren att erhålla den timlön, 
som han hade före ackordets införande. 

Arbe ts t iden är 9 timmar per dag eller 54 timmar per vecka. Vid bristande 
arbetstillgång inskränkes arbetstiden på så sätt, att vissa hela arbetsdagar erhållas och 
de öfriga lämnas rent fria. Öfver t idsarbe te betalas för manliga och kvinnliga ar
betare öfver 18 år med 10 öre extra per timme och för dem, som äro under 18 år, 
med 7 öre extra per timme; nat t- och söndagsarbete med respektive 20 och 14 öre. 
Allt arbete skall utföras inom fabriken. 

Minimilönen för vuxen maul ig arbetare är oförändrad och bestämd till 19 kr. 
per vecka, samt för facklärd n å t l e r s k a och k l i s t r e r s k a äfvenledes oförändrad och 
utgör kr. 12,42. För kv inn l iga arbetare i stanseriet har lönen ökats från 9 till 11 
kr. per vecka, och under de första sex veckorna, som anses för lärotid, har lönen ökats 
från 6 till 8 kr. Läro t iden för manliga arbetare öfver 19 år är äfvenledes 6 veckor, 
då lönen är endast 16 kr. För yng l inga r mellan 15 och 16 år har veckolönen höjts 
från 6 till 7 kr.; dock utgår lönen under de 3 första veckorna med 2 kr. och de 3 
därpå närmast följande med 1 krona mindre per vecka. 

För 16—17 års ynglingar är lönen 10 kr. per vecka 
» 17-18 > » » 13 • > 
» 18—19 » • » 18 » • 

Lönen för kvinnliga arbetare utgör efter 6 veckors lärotid: 

för 15—16 års 5 kronor 
» 16-17 » 6 » 
. 17-18 » 7 > 

Öfver 18 år 9 > 
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Under lärotiden betalas för flickor mellan 16 och 18 år 5 kr . och för dem, som äro 
öfver 18 är, 7 kr . per vecka. 

Aftalet gäller från den 1 april 1906 t i l l den 1 april 1907 med 3 månaders ömse
sidig uppsägning. 

För närvarande sysselsätter fabriken 102 arbetare, däraf 36 vuxna manliga, 27 
vuxna kvinnliga, 21 manliga under 18 år och 18 kvinnliga under 18 år. 

Fabriken sysselsätter i regeln detta antal året om. 
Sfärings- och n jn tn ingsmede l s indus tr l en . Denna industri representeras hä r 

af 2 valskvarnar, 2 ölbryggerier, 1 sockerbruk, 1 cigarr- och tobaksfabrik, 1 mindre 
margarinfabrik jämte flera svagdricksbryggerier, mineralvattenfabriker, mejerier 
och bagerier m. fl., om hvilka kan sägas, a t t de arbetat under normala förhållanden 
och åtminstone för en del, däribland sockerbruket, med bättre arbetstillgång än undeT 
samma tid föregående år. 

Transpor tarbe te t . Loss- oeh lastningsarbetarne hafva under kvartalet haft 
tämligen god arbetstillgång, i synnerhet under senare delen, däremot har arbetstill-
gången vari t knapp för kuskar och åkeriarbetare, närmast t i l l följd af ringa bygg
nadsverksamhet. Då härt i l l kommer, a t t högst obetydligt arbete utfördes för stadens 
räkning under ifrågavarande tid, saknade ett stort antal grofarbetare sysselsättning. 
En icke obetydlig förbättring inträdde dock i slutet af mars, dä arbetstillgången blef 
r ikare särskildt i följd af vårsäsongens inträdande. 

Kuskarne och åkeriarbetarne ha i ny t t arbetsaftal tillförsäkrats en lön af kr . 
8,50 per vecka jämte kost eller 17 kr. utan kost. 

För stadens renhållningsarbetare har träffats löneaftal a t t gälla från den 1 
januar i innevarande år. Detta arbete har en lång följd af år var i t öfverlämnadt t i l l 
entreprenörer, men sedan staden byggt ett nyt t modernt renhållningsverk vid Påarp, 
har staden själf genom renhållningsstyrelsen sedan förliden vår successivt öfvertagit 
arbetet, och är detta arbetsaftal upprät tadt mellan renhållningsstyrelsen och Sv. Grof-
och fabriksarbetareförbnndets afdelning härstädes. A r b e t s t i d e n är bestämd t i l l 10 
t immar dagligen. A r b e t s l ö n e n utgår t i l l arbetarne vid afdelningen i Påarp med 90 
kr. per månad och för arbetarne inom staden med 95 kr. samt för kuskarne dessutom 
5 kr. för ryk t af ett par hästar under icke arbetstid, allt per kalendermånad. Allt 
ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med 50 %:$ förhöjning å den fastställda månadslönen. Hvarje 
arbetare, som tillhör afdelningen inom staden, erhåller gratis ett bad i veckan vid sta
dens folkbadanstalt. E t t af- och påklädningsrum, jämte för torkning af kläderna ett 
torkrum, som kan uppvärmas, inrät tas så snart omständigheterna det t i l låta. Arbe
tare o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r a s på stadens bekostnad för ett belopp af 2,000 kr. Tid 
sjukdomsfall erhåller den sjuke arbetaren half månadslön, dock icke för längre tid 
än högst tre månader under kalenderår. Arbetslönen utbetalas den 15 och sista i 
hvarje månad. Arbetare, som ämnar sluta sin anställning, är skyldig a t t minst 14 
dagar förut därom göra anmälan, såvida ej s ty rk t sjukdomsfall föreligger. 

Aftalet gäller från den 1 januar i 1906 ti l l den 1 januari 1909, och om det icke 
af någondera parten uppsäges minst 2 månader före årsskiftet, gäller det ytterl igare 
ett år å t gången. 

Hälsingborgs tomt-, packhus- och magasinsarbetare begärde i jul i 1905 förhöj
ning af timpenningen m. m. Efter åtskillig tids underhandlingar fingo de timpennin
gen höjd med 2 öre (från 34 t i l l 36 öre), koluppbärning i våningar likaledes med 2 öre 
(från 6 t i l l 8 öre) per mått , ett fastställdt pris af 53/4 öre per måt t för banvagnslast-
ning samt 2 kronor per dag i olycksfallsersättning under de första 180 dagarna efter 
t imadt olycksfall och sedermera enligt lag. Vid dödafall genom olyckshändelse få ar
betarne en försäkrad ersättning af 500 kronor i begrafmngsbjälp. 

Belysn ings indns tr i en . Mellan Hälsingborgs gasverksförvaltning samt därva-
rande grof- och fabriksarbetarefackförening har ny t t aftal ingåtts . Förut utgick af-
l ö n i n g e n med 3 kr. per dag mot skyldighet a t t sköta obegränsadt antal lyktor. Nu 
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har lönen höjts till 95 kr. per månad till år 1908, då den ytterligare skall höjas till 
100 kronor, mot skyldighet att passa 70 lyktor. Är antalet lyktor större, betalas en 
extra ersättning af 4lh öre per dag och lykta. 7 fridagar lämnas per år. Olycks
fallsförsäkring 2,000 kronor. 

Den kooperativa rörelsen. Hälsingborgs allmänna bageriförening, den äldsta 
på platsen, bildad år 1888, fick sitt medlemsantal ökadt nnder år 1905 med 114, och 
bestod Tid årets slut af 1,189 medlemmar. Bröd tillverkades för kr. 122,144: 25, med 
en nettovinst af kr. 25,687: 95. Sedan häraf afsatts 10 % till reservfonden, utdelades 
19 # till medlemmarne å nnder året gjorda brödinköp. Föreningen äger fastighet till 
ett värde af kr. 52,800: — samt maskiner och inventarier för kr. 14,089:32. Fonderna 
utgjorde: medlemmarnes inbetalda insatser kr. 5,945:00 och reservfond kr. 25,224:45-

Hälsingborgs Bageriförening N:o 2 är bildad år 1891 och består af 411 med
lemmar. Brödtillverkningen uppgick till kr. 51,124: 50 och vinsten till kr. 11,019: 89, 
hvilken utdelades till medlemmarne med 20 % å respektive brödinköp. Sedan förenin
gen under sistlidet år inköpt fastighet och där inrättat eget bageri, hafva medlem
marne inlöst hvardera 2 andelar å 5 kr. Öfriga fonder uppgingo till: grundfonden kr. 
822: 00 och reservfonden till cirka kr. 2,700: 00. 

Bageri- • och byggnadsföreningen N:o 3 bildades år 1903. Medlemsantalet öka
des under 1905 med 119 och räknade vid årets slut 1,518 medlemmar. Brödtillverk
ningen uppgick till en summa af kr. 162,252: 50 och vinsten till kr. 36,301: 00. Häraf 
afsattes 10 % till reservfonden samt utdelades 20 % till medlemmarne å brödinköps-
summorna. Föreningen äger fastighet till ett värde af kr. 89,183: 79 och inventarier 
för kr. 8,035: 90. Af medlemmarne inbetalda fonder uppgå till kr. 18,308: 00 och re 
servfonden till kr. 11,109: 20. 

Kooperativa föreningen Svea, bildad år 1900, räknade vid 1905 års slut 566 med
lemmar. Varuomsättningen, som är fördelad på hufvndaffären och 2 filialer, uppgick 
till sammanlagdt kr. 175,520: 96. Häraf uppgick medlemmarnes egna inköp till kr. 
108,718: 13. Bruttovinsten uppgick till kr. 22,897: 17 och nettovinsten till kr. 
6,177: 68. Sedan föreningen afsatt 700 kr. till reservfonden, utdelades 4 % till medlem
marne å deras under året gjorda inköp, den återstående delen af vinsten skulle kvarstå 
till framtida disposition. 

I Landskrona erhöllo grofarbetarne vid pressjäst- och foderämnesfabriken ett 
aftal, gällande från 1 dec. 1905 till 1 dec. 1908. Timlönen höjdes därigenom från 
27 till 287a öre. Öfvertidsprocenten är fastställd till 25 ä 50 procent. Sjukhjälp 
1 krona om dagen jämte fri läkarevård och medicin. 

I Engélholm ha skoarbetarne erhållit nytt löneaftal. C. J. 

Halmstad. 
Stenindustrien. Cementtillverkningen. God tillgång å arbete, större omsätt

ning än förut. Tillräcklig arbetskraft men intet öfverflöd. Arbetstiden 60 timmar per 
vecka, efter 1 april 59. Vid Fredriksvalls cementgjuteri, som sysselsätter inalles 16 
arbetare, tillämpas ny lönelista från den 1 april. Grofarbetarne ha fått sin timlön 
höjd från 30 till 35 öre och gjutarne från 40 till 45 öre. 

Stenhuggeribranschen. Liksom under föregående kvartal godt om arbete. Tillr 
gången å arbetskraft normal. 

Metallindustrien. Plåtslagerifacket. Tillgången å arbete mindre än under 
föregående kvartal. Arbetstiden har utgjort 7—9 timmar per dag. Öfverflöd på ar
betskraft har förekommit. Inga förändringar i lönerna. Timpenningen är bestämd 
till 45, 43 och 41 öre, alltefter gesällens kompetens. 
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Smidesyrket. Tillgången å arbete i allmänhet jämn. Intet öfverflod på arbets
kraft. Arbetstiden 10 timmar. En af yrkesutöfvarne i staden har under kvartalet 
kommit på obestånd. 

Maskin- och skeppsbyg-gnadsindnstrien. Gjuterierna. Allt sedan lockouten 
under förra hösten slutade, har tillgången å arbete varit jämn. Arbetstiden har vid 
ena gjuteriet utgjort 91/» timmar och vid det andra 10 timmar. Lönerna desamma, 
men underhandlingar om högre minimilön för arbetare med 7 års yrkesutbildning pågå. 

Inom skeppsbyggeriet har tillgången å arbete äfven under detta kvartal varit 
någorlunda god till följd af en hel del reparationer. Brist på yrkesdugligt folk har 
förekommit. Arbetstiden under den ljusare delen af kvartalet 10 timmar, under den 
andra något mindre. Gällande prislista uppsagd, men något nytt aftal ännu ej 
ingånget. 

Byggnadsverksamheten. Inom byggnadsyrket har man under en god del af 
kvartalet på grund af väderleksförhållandena måst låta arbetet helt eller delvis ligga 
nere. Så fingo under förra delen af kvartalet de flesta murare gå sysslolösa. För dem, 
som knnde arbeta, var arbetstiden intill 1 mars 8 timmar, under mars 9 timmar och 
därefter 10 timmar. Nytt arbetsaftal har under kvartalet blifvit förberedt och är nu 
godkändt af båda parterna. Det har följande hufvudsakliga innehåll: 

A r b e t s t i d e n bestämmes till 10 timmar hvarje helgfri dag under sommarmå
naderna; under mars och oktober till minst 9'/s timmar, februari och november minst 
8 timmar samt under januari och december minst 7 timmar. Under sommarmånaderna 
börjar arbetet kl. 6 f. m. och upphör kl. 6 e. m. med uppehåll Va timme för frukost-
och l1/» timme för middagsrast. 

På lördagen utgör arbetstiden 9 timmar men endast från den 1 april 1906 till 
den 1 april 1907, därefter 8 timmar, och slutar arbetet om lördagarna det första året 
kl. 5 och de följande åren kl. 4 e. m. Den 1 maj skall hela dagen vara fridag. 

Aflöning utgår till hvarje fullgod murare, som arbetat i yrket minst 4 år, 
under tiden från 

den 1 april 1906 till den 1 april 1907 48 med öre 
» 1 > 1907 > » 1 > 1908 49 med » 
» 1 » 1908 > . 1 » 1909 50 med > 

I de fall, mnrare på grund af ålder, sjukdom eller annan orsak icke motsvarar 
vanlig fullgod murare, kan aflöningen nedsättas med högst 15 %. 

Öfve r t i d sa rbe t e från kl. 6 e. m. till kl. 9 e. m. betalas med 25 %-.s förhöjning, 
arbete från kl. 9 e. m. till kl. 6 f. m. med 50 «i samt sön- och helgdagsarbete med 100 
%:s förhöjning utöfver gällande timlön. 

Ingen murare bör antagas i arbete utan betyg från föregående byggmästare eller 
uppvisandet af medlemsbok från Svenska murareförbundet. 

Byggmästare får icke antaga lärling, som öfverskridit 18 års ålder; dock kan i 
undantagsfall äldre lärling antagas, såvida han af Halmstads murarefackförening god-
kännes. Lärling skall förete kvitto på fullgjorda skyldigheter till den förening, han 
förut tillhört. 

Byggmästare får icke antaga mera än två lärlingar på första tiotalet murare och 
sedan ytterligare en för hvarje påbörjadt tiotal. — Timlön till lärling utgår första 
året med minst 20 öre, andra med minst 25 öre, tredje med minst 35 öre samt fjärde 
året med minst 42 öre per timme. 

Olycksfallsförsäkring skall äga rum äfven för karenBtiden. 
Öfverenskommelsen gäller till den 1 april 1909 med 3 månadeTS ömsesidig moti

verad uppsägning. Sker icke uppsägning skriftligt från någondera sidan, anses öfver
enskommelsen förnyad och gäller då med enahanda villkor under ytterligare ett år 
i sänder. 

Arbetsaftal 
för mureri-

arbetarne 
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Inom målarefacket har tillgången å arbete varit mer än vanligt god till följd af 
kasernetablissementens och det nya läroverkets uppförande. Tillgången å arbetskraft 
har också vari t god. Arbetstiden har rät tat sig efter dagsljuset. 

Inom kakelugnsmakareyrket har god tillgång & arbete rådt, bättre än under före
gående kvartal och l:a kvartalet 1905. Snarare brist än öfverflöd på arbetskraft. Gäl
lande prislista uppsagd t i l l 1 maj, men något nyt t aftal har ännu ej kommit t i l l stånd. 

Trävaruindustr ien . Inom snickerifabriksbranschen mycket god tillgång å ar
bete, t. o. m. bättre än under föregående kvartal . De flesta, som sökt arbete inom 
yrket, ha erhållit anställning. Nytt arbetsaftal har ingåtts i februari. 

A r b e t s t i d e n är därigenom bestämd till högst 10 t immar per dag nnder sommar
månaderna, räknadt från kl. 6 f. m. till kl. 6 c m. med två t immars måltidsraster. 

Hvarje byggnadssnickare och timmerman, som arbetat i yrket i 4 år och därut-
öfver, erhåller en timlön af 42 öre från den 1 april 1906 ti l l den 1 april 1907, 44 öre 
per timme från den 1 april 1907 ti l l den 1 april 1908 samt 46 öre per timme från 
den 1 april 1908 ti l l den 1 april 1909. Dock skola de, som nu hafva 40 öre per 
timme, erhålla 43 öre. 

Ö f v e r t i d s a r b e t e från kl. 6 e. m. till kl. 9 e. m. betalas med 25 $:s förhöjning 
samt från kl. 9 e. m. till kl. 6 f. m. ( n a t t a r b e t e ) äfvensom sön- och h e l g d a g s 
a r b e t e med 50 %:s förhöjning af gällande timlön. 

Ingen arbetare får antagas utan arbetsbetyg från föregående mästare. 
Förntom den olycksfallsersättning, som stadgas i lagen af den 5 juli 1901, an

svarar arbetsgifvaren för en sjnkhjälp af en krona per dag från och med första dagen 
efter läkarens anlitande t i l ls den lagliga ersättningstiden inträder, dock endast för 
olycksfall i arbetet. 

Som timmermans- och byggnadssnickarelärling anställd person, som fyllt 18 år, 
betalas med 20 öre per timme för första, 25 öre för andra, 32 öre för tredje och 40 öre 
för fjärde läroåret och därefter den timlön, som gällande aftal bestämmer. 

Byggmästare må ej anställa flera lärlingar än en på hvarje påbörjadt femtal 
fullbetalda arbetare. 

Öfverenskommelsen gäller till den 1 april 1909 med 3 månaders ömsesidig moti
verad uppsägning. 

Text i l indus tr i en . Ganska god tillgång å arbete liksom under närmast föregå
ende kvartal . Fnl l t t i l lräckligt med tillgänglig arbetskraft. Arbetsstyrkan vid Slotts-
möllans fabriker cirka 550 st. 

Beklädnads industr ien . Skrädderiyrket. På grund af yrkets säsongnatur klen 
tillgång å arbete, hvarför öfverflöd på arbetskraft har förekommit. Arbetstiden obe
stämd, då ackordsmetoden mest användes. 

Skrädderiarbetarne i Falkenberg ha erhållit nyt t aftal, hvarigenom lönerna för 
styckarbeten höjts med 10 å 20, å en del arbeten med ända t i l l 35 procent. 

Skotillverkningen. Tillgången å arbete medelmåttig. Arbetstiden har för hand
arbetare vari t 60 t immar och för fabriksarbetare 54 timmar per vecka. Med fabriks-
arbetarne, inalles 12 st., har ordnadt aftal träffats och därmed någon förhöjning i 
lönerna skett. 

Filthattfabrikationen. Vid Halmstads hatt- och filtfabrik har arbetet äfven 
under detta kvartal på grunder, som i förra berättelsen omnämndes, varit klent. 

Diverse arbeten . Inom rikstelefonarbetarelaget hafva somliga arbetare erhållit 
25 öres förhöjning i dagspenningen, och ntgör nu veckoförtjänsten för dessa arbetare kr. 
16,80, 18 och 19,50. Vid hamnbyggnaden sysselsatta arbetare ha fått sin timlön höjd 
från 31 till 33 öre och stenarbetarne från 33 ti l l 34 å 35 öre. Veckolönen utgör nu för 
dessa arbetare respektive kr. 19,80, 20,40 och 21. 

Under kvartalet har en ny af delning af svenska grof- och fabriksarbetareför
bundet bildats i Oskarsström. I föreningen inskrefvo sig vid dess startande 318 
medlemmar. 

Aftal för bygg-
nadssnickarne 

i Halmstad. 
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Härvarande kooperativa föreningar lämnade för 1905 följande ntdelning: han
delsföreningen > Aktiv 4 %, Östra Bageriföreningen 10 % och Halmstads Bageri-
förening, hvilken sistnämnda nu har ett medlemsantal af 850 st., 16 %. 

Motion om inrättandet af en arbetsförmedlingsbyrå i Halmstad har nu Mifvit 
väckt i stadsfullmäktige. 

K. V. P. 

Göteborg. 

(Redogörelsen grundar sig på uppgifter från 17 arbetsgifvare eller arbetsgivare
organisationer samt 16 arbetareorganisationer.) 

Ställningen på arbetsmarknaden under ifrågavarande kvartal kan i stort scdt be
traktas som synnerligen tillfredsställande, bättre än under samma kvartal 1905 och 
vida bättre än under motsvarande tidsperioder 1903 och 1904. 

Detta goda förhållande torde väl i främsta rummet få tillskrifvas de förbättrade 
konjunkturer, som varit rådande under kvartalet, men har nog i ej ringa grad berott 
på den ovanligt blida väderleken, som tillåtit byggnadsverksamheten ostörd fortgå. 

Stenindustrien. Inom gråstensarbetarefacket har arbetstiden utgjort 60 tim
mar per vecka, mot 48 föregående kvartal. Timlönen har varit oförändrad. 

I facket sysselsattes 250 arbetare, mot 218 föregående och 335 motsvarande kvar
tal föregående år. Af arbetarne voro 225 organiserade. 

HögBta antalet arbetslösa var under januari 80, febTuari 40, mars 16. 
Detta kvartal kan anses bättre än föregående, men sämre än motsvarande kvar

tal i fjol. 
Under kvartalet har gråstensarbetarnes fackförening begärt högre timlön jämte 

en del olägenheters afskaffande på arbetsplatserna samt skriftligt arbetsaftal. 
Metallindustrien. Inom bleck- och plåtslagarefacket har arbetstillgången va

rit mindre god, dock bättre än motsvarande tid i fjol. 
Ordinarie arbetstiden, 59 timmar per vecka, minskades under kvartalet till 45 

ä 50. 
Veckoförtjänsten varierade mellan 2802 och 17T0 kronor för vuxen arbetare samt 

mellan 12 och 6 kr. för minderårig, mot resp. 26-55—15 samt 10—4 kronor motsva
rande tid föregående år. — På arbetskraft fanns öfverflöd. 

Bleck- och plåtslagareförbundets afdelning räknar 104 medlemmar; af dessa blefvo 
13 st. arbetslösa på grund af bristande arbetstillgång; en af dem i januari, 4 i fe
bruari och 8 i mars. För en af de arbetslösa uppgick antalet förlorade arbetsdagar 
till 14 och för de öfriga 12 till 40 dagar hvardera, således sammanlagdt 494 förlorade 
arbetsdagar. Förbundet utbetalade i understöd till dessa sina medlemmar i allt kro
nor 37150. Antalet förlorade arbetsdagar var ungefär hälften mot i fjol. 

Maskin- och skeppsbjgg-uadsindustrieii. Vid de mekaniska verkstäderna 
och skeppsvarfven har, i synnerhet under senare delen af kvartalet, rådt en ovanligt 
lirlig verksamhet med dels nybyggnader, dels reparations- och utrustningsarbeten. 

Vid en mekanisk verkstad sysselsattes mot slutet af kvartalet c:a 700 arbetare. 
Arbetstillgången därstädes var synnerligen god och bättre än föregående kvartal. Till
gång och efterfrågan på arbetskraft ha ungefärligen motsvarat hvarandra, och höjdes 
lönerna föregående kvartal i enlighet med öfverenskommelsen mellan fackförbunden och 
Sveriges verkstadsförening. 

Inom modellsnickareyrket var arbetstillgången god och lika med föregående 
kvartal. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha ungefärligen motsvarat hvar
andra. Af arbetarne äro 34 organiserade; de ha under kvartalet erhållit en löneför
höjning af 1 ä 2 öre per timme. 
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6 af fackföreningens medlemmar, som varit indragna i lockouten, voro nnder 
kvartalet utan arbete, och åt dem utbetalades i understöd 14 kr. per vecka åt gift 
och 12 kr. åt ogift under en tid af sammanlagdt 408 förlorade arbetsdagar. 

Inom statens järnvägars reparationsverkstad var arbetstillgången god. 
Arbetstiden utgjorde 60 timmar per vecka för alla fack. 
Tid den stora verkstadskonfliktens afveckling öfverenskommo parterna, att vid 

de enskilda verkstäderna underhandlingar omedelbart kunde inledas om högre minimi
lön än den i allmänhet fastställda för arbetare, som fyllt 24 år och 7 år arbetat i 
facket. Dylika underhandlingar ha förts i Göteborg, men icke ledt till något resul
tat, åtminstone icke ännn. 

Byggnadsindustrien. Inom byggnadsverksamheten i sin helhet har arbetstill
gången varit ganska god och bättre än såväl föregående som motsvarande kvartal i 
fjol. Arbetstillgången blifver alltid bättre frampå våren. 

Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha ungefärligen motsvarat hvarandra; 
men huru stor arbetsstyrka, som användes inom de olika yrkesgrenarna, kan ej upp-
gifvas, då densamma växlar för hvarje dag. 

Arbetslösheten under detta kvartal har varit mindre än under motsvarande tider 
1905, 1904 och 1903. 

Inom murarefacket var arbetstillgången jämförelsevis god, bättre än föregående 
och ungefärligen lika med motsvarande kvartal föregående år. 

Arbetstiden var densamma som i fjol eller 48 timmar per vecka; likaledes vecko
förtjänsten, eller 24 kronor. 

Stor arbetslöshet råder merendels under detta kvartal, och af murareförbundets 
medlemmar, som räknar c:a 500 personer, voro c:a 200 arbetslösa på grund af bristande 
arbetstillgång och 27 på grund af sjukdom. 

Arbetarne äro olycksfallsförsäkrade: dessutom upplåter arbetsgifvaren å hvarje 
större arbetsplats en tät, med fönster försedd lokal åt arbetarne, för vistelse under 
ogynnsamt väder och under måltiderna samt för förvaring af mat, kläder och verktyg. 

På större arbetsplatser finnes äfven en samaritlåda. 
Inom målareyrket var arbetstillgången dålig under januari och februari, men 

förbättrades något under mars. 
I facket sysselsattes nnder kvartalet c:a 200 arbetare med en genomsnittlig vecko

förtjänst af 16 kronor och med en arbetstid af 6 ä 7 timmar per dag. 
Inom detta yrke, hvilket är säsongyrke, råder i regel stor och ofrivillig arbets-

öshet under hvarje års första kvartal, och Svenska måleriarbetareförbundets afdelning 
meddelar, att ej mindre än 400 af dess medlemmar varit arbetslösa öfver 25 dagar 
under kvartalet samt att antalet förlorade arbetsdagar uppgått i allt till 22,050. För
bundet räknar 418 fullgoda medlemmar. 

A försörjningsanstalten »Gibraltar» hade, bland andra arbetslösa, äfven ett 20-tal 
måleriarbetare fått anställning med en arbetstid af 9 timmar per dag och 30 öre per 
timme. Då anstalten efter någon tid ville nedsätta betalningen till 25 öre för gift 
och 23 öre för ogift, förklarade arbetarne, att de ej återginge i.arbete, om de ej fort
farande erhölle 30 öre per timme. Detta ville vederbörande icke bevilja. Då afsände 
Svenska måleriarbetareförbundets afdelning en skrifvelse till Göteborgs fattigvårds-
styrelse, hvari framställdes fordran, att ifrågavarande arbetare genast skulle erhålla 
45 öre i timmen och fr. o. m. 1 april 50 öre i timmen. — Vederbörande förklarade 
emellertid, att anstalten ej vore i behof af måleriarbetarne samt att dessa erhållit 
sysselsättning endast som hjälp under arbetslösheten. 

De ifrågavarande måleriarbetarne ha icke återgått till arbete å »Gibraltar». 
Inom murbruksfabrikationen (vid ett arbetsställe) var arbetstillgången mindre 

god och sämre än föregående kvartal. På arbetskraft fanns öfverflöd. Vid detta 
arbetsställe sysselsattes 25 arbetare. 
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Trävaruindustrien. Inom träexporten har under kvartalet rådt en rätt liflig 
verksamhet och flera laster ha gått till längre bort belägna transatlantiska hamnar. 
— Exporten af b e a r b e t a d t t r ä har dock lidit en afsevärd minskning, nämligen i 
afseende på dörrar till Tyskland. Detta på grnnd af den nya tallen på denna och 
andra förädlade trävaruartiklar. Under årets första månader forcerades exporten af 
dessa artiklar. Exporten af hyflade bräder är f. n. mycket liflig. 

Hos en härvarande firma var exporten af g r n f s t ö t t o r mindre än föregående 
kvartal. Firman sysselsatte nnder kvartalets tre månader resp. 89, 79 och 44 arbe
tare. I följd af ringa arbetstillgång minskades såväl arbetarnes antal som arbets
tiden. 

Inom snickeribranschen, och brädgårdsarbetarefacket (vid ett arbetsställe) var 
arbetstillgången normal och något mindre än föregående kvartal, hvilket kommer sig 
däraf att nnder sista kvartalet af hvarje år tillförseln af trävaror alltid är stor och 
således tillgången på arbete riklig. På arbetskraft finnes god tillgång. På grund af 
minskad arbetstillgång är arbetstiden något mindre än föregående kvartal. Vid ett 
arbetsställe afskedades ett 20-tal arbetare på grand af minskad arbetstillgång. För 
öfrigt äro förhållandena oförändrade och lika med motsvarande kvartal föregående år. 

Tid hyfleri- och lådfabriken har tillgången å arbete varit god och fnllt ar
bete funnits under hela kvartalet. På arbetskraft har ej varit brist och sysselsätter 
fabriken bortåt 160 man. 

Löneförhållandena äro oförändrade. 
Inom sågverks- och brädgårdsarbetarefacket (vid ett arbetsställe) har arbets

tillgången varit god, i vissa afdelningar bättre än nnder föregående kvartal, 
Säfvenäs f ack fö ren ing räknade under kvartalets månader följande antal med

lemmar: 223, 292 och 315. 
Underhandlingar om nytt arbetsaftal pågå. 
Inom korkarbetarefacket utgjorde, nnder hela kvartalet, arbetstiden 51 Va tim

mar per vecka. 
Veckoförtjänsten uppgick till 17 ä 18 kr. för män, 7 kr. för kvinnor och 450 kr. 

för minderåriga. 
I facket sysselsattes under samma tid 109 arbetare, däraf 6S män och 46 kvin

nor; af dessa voro 18 minderåriga (under 18 år). 
De organiserades antal har sedan i fjol ökats med 7 män och 32 kvinnor och 

utgör för närvarande 80 personer; däraf 47 män och 33 kvinnor. 
Textilindustrien. Inom bomullsspinneribranschen var (vid ett arbetsställe) 

arbetstillgången god. 
I facket sysselsättas 130 arbetare. Någon egentlig brist på arbetskraft förefanns 

ej under kvartalet, men tyckes det dock vara svårt nog att vid behof anskaffa yrkes-
skickligt folk. För öfrigt kunna förhållandena inom denna bransch anses ungefärligen 
lika med såväl föregående som motsvarande kvartal i fjol. 

Inom linnespinneri- och väfveribranschen är arbetstillgången god och bättre 
än föregående kvartal. Under kvartalet sysselsattes c:a 500 arbetare. 

På arbetskraft synes vara brist. 
I jämförelse med motsvarande kvartal i fjol är tillgången på arbete bättre, men 

bristen på arbetskraft, i synnerhet i fråga om kvinnor, större. 
Beklädnadsindustrien. Inom skrädderiyrket har arbetstillgången varit nor

mal, bättre än föregående kvartal och ungefärligen lika med motsvarande kvartal före
gående år. Arbetskraft synes det vara godt om. 

Den nu gällande prislistan har blifvit uppsagd med begäran om löneförhöjning 
af mellan 5 ä 10 procent; en ny prislista är under utarbetning. 

Inom skoarbetarefacket var arbetstillgången medelgod under såväl detta som 
föregående kvartal. 
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Svenska skoarbetareförbundets afdelning härstädes räknar 112 medlemmar, däraf 
87 män och 25 kvinnor. 

På ett arbetsställe sänktes arbetstiden från 56 Va till 54 timmar per vecka, detta 
på grund af genomförandet af ett nytt arbetsaftal. 

Arbetslöshet på grund af bristande arbetstillgång förekom ej; men till följd af 
lockouten vid Lundby skofabrik, hvilken ännu fortfar, hafva 28 st. af förbundets med
lemmar varit arbetslösa i tillsammans 2,184 dagar och utbetalades i understöd till 
dessa 4,206 kronor. 

Inom konfektionsbranschen var arbetstillgången mycket god, bättre än föregå
ende kvartal, och synnerligast mot slutet af kvartalet var arbetsbrådskan stor. 

Hos ett aktiebolag härstädes sysselsattes vid slutet af kvartalet 734 arbetare 
(förutom den mängd af sömmerskor, c:a 550, som äro sysselsatta i staden med hem
arbete). Brist på arbetskraft förekom ej. 

Veckoförtjänst för manlig arbetare utgör i genomsnitt kr. 2917. 

371 kvinnliga arbetare hafva erhållit ny lön å 5— 9'50 kr. per vecka 
216 > > > » » > 10—14-50 > > 
16 » » > » > > 15—20 » » 

Dessutom sysselsättas c:a 60 elever med en aflöning af nnder 5 kr. per vecka. 
Arbetstiden utgjorde under kvartalet 56 timmar per vecka. Detta kvartal i sin 

helhet kan anses lika med motsvarande kvartal föregående år. 
Inom kappsömmerskebranschen har under kvartalet arbetstiden varierat mellan 

57 och 60 timmar i veckan. 
Veckoförtjänsten varierade mellan 3—12 kronor och utgjorde i genomsnitt 7 kro

nor. Minderåriga förtjäna mellan 3 till 5 kr. per vecka. I regel ökas veckoförtjän
sten med 50 öre för hvarje halfår. 

1 facket sysselsättas mellan 2,000 och 2,500 kvinnor, hvaraf endast ca 100 äro 
organiserade. 

Arbetslöshet förekom endast under januari för c:a 300 st.; under mars däremot 
förekom öfvertidsarbete, ehuru i mindre utsträckning. 

Vid ett etablissement arbetas från 7 f. m. till 5 e. m. med 20 minnters frukost-
och 20 minuters middagsrast; under dessa raster få dock arbeterskorna ej lämna 
fabriken. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. Inom bryggeriindustrien var ar
betstillgången normal och ungefärligen lika med föregående kvartal. 

Till följd af den nya ölförsäljningslagen nedlade ett aktiebolag ett af sina bryg
gerier, därvid 6 af fackföreningens medlemmar blefvo ntan arbete; 

2 af dessa i tillsammans 20 dagar 
4 > » » > 60 > 
De erhöllo emellertid icke något arbetslöshetsunderstöd, enär föreningens stadgar 

ej föreskrifva något dylikt. 
(Jfr >Meddel.» 1905, sid. 458.) 
Inom risgryns- och hafregrynstillverkningen har arbetstillgången varit mindre 

god, sämre än föregående och ungefärligen lika med motsvarande kvartal föregående 
år. Inom denna industri är alltid afverkningen af ris nedlagd under årets första 
kvartal och afverkningen af hafre vid denna tid alltid mindre än annars. 

I facket sysselsättas 55 män och 15 kvinnor. 
På arbetskraft finnes god tillgång; inom denna industrigren behöfves nämligen 

i allmänhet icke något fackkunnigt folk. 
Inom cigarrindustrien har arbetstillgången varit god. 
Tobaksarbetareförbundet räknade under kvartalet 110 medlemmar, däraf 31 män 

och 79 kvinnor. Bland dessa förekom ej någon arbetslöshet. 
A en del fabriker minskades arbetstiden till följd af öfverproduktion. 
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För margarinarbetare har nytt löneaftal kommit till stånd. Det gäller för fyra 
år frän 1 april 1906. Arbetstiden har förkortats från 60 till 58 Va timmar. Aflö-
ningen utgör per vecka: 

för nybörjare: 
under första aret för manlig arbetare 17 kr., för kvinnlig 11 kr. 

» andra > > » > 18 > » » 12 > 
. tredje » > 19 » > > 13 > 

fjärde . . . » 22-50 > » » 14-50 » 

för arbetare, som varit vid fabriken anställda öfver 3 år: 
under första året (fr. den 1 april 1906) för manlig arbetare kr. 21,50, för kvinnlig kr. 13,50 

» andra » > • » » 22-— > > > 14-— 
> tredje • > 22— > » . 14'— 
» fjärde » > > > 22'50 > > » 14-50 

Afdelningsförmän och mera kvalificerade arbetare erhålla högre betalning. 
För nattarbete äfvensom för sön- och helgdaggarbete betalas 50 proc. förhöjning; 

för annat öfvertidsarbete 25 proc. höjning. 
Half daglön betalas i sjnkhjälp. 
Kemisk-tekniska- och belysningsindustrien. Inom vaxtändsticksfabrika-

tionen var arbetstillgången normal och ungefär lika med föregående kvartal. Inom 
facket sysselsättas 225 arbetare. 

Gastillverkningen har sin regelbundna afsättning och någon brist på arbetskraft 
finnes ej. I facket sysselsattes under kvartalet 180 arbetare. 

Pappersindustrien. Inom bokbindareyrket var arbetstillgången god under så
väl detta som föregående kvartal. 

Öfvertidsarbete förekom för 27 arbetare, hvaraf 17 voro organiserade. 
Arbetsorganisationen inom detta yrke räknar 175 medlemmar, däraf 80 män och 

95 kvinnor. 
Af förbundets medlemmar voro 2 arbetslösa under kvartalet och utbetalades till 

dessa ett understödsbelopp af kronor 82'50. 
(Jfr »Meddel.» för 1906, sid. 45.) 
Grafisk indnstri. Nytt löneaftal har träffats mellan härvarande sju litografiska 

tryckerier och hos dem anställda litografer och stentryckare. 
Den hittills gällande tariffen utgick efter uppsägning från arbetarnes sida den 

31 sistlidne december och ha sedan dess underhandlingar pågått mellan delegerade från 
båda parterna. 

Efter en del jämkningar har följande ökade förmåner beviljats arbetarne, näm
ligen: 10 a 20 proc. löneförhöjning för lärlingar, 5 proc. för utlärda litografer och 
stentryckare, dock ej till dem, som redan åtnjuta en aflöning af 40 kronor per vecka 
eller däröfver. Minimilönen är fastställd till 22 kr. per vecka med 15 % lokaltillägg. 

Vidare har en afkortning af arbetstiden beviljats från i medeltal 58 timmar per 
vecka till 54 timmar, alltså en minskning af 208 arbetstimmar per år, med bibehål
lande af den ökade veckolönen oafkortad äfven för veckor, hvarunder helgdagar in
träffa. Extra ersättning för öfvertidsarbete skall utgå med 33 Va procent i stället för 
förut 25 procent. 

En lärlingsskala samt föreskrift om tvistigheters hänskjutande till en skiljenämnd 
finnas äfven införda i tariffen. 

Arbetarnes kraf på obligatorisk semester en vecka om sommaren med bibehållen 
lön giugo däremot arbetsgifvarne icke in på. Härpå voro underhandlingarna nära att 
stranda, men slutligen godkändes arbetsgifvarnes uttalande såsom tillägg till tariffen, 
att de efter råd och lägenhet voro villiga att lämna semester åt sådana utlärda arbe
tare, som icke på något särskildt sätt däraf gjort sig oförtjänta. 

Den nya tariffen gäller från 1 febr. 1906 till 1 jan. 1911. 

Af tal för 
margarinarbe
tare i Göte

borg. 

Aftal för 
litografer i 

Göteborg. 
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Transportvcrksaiiilieteii. Vid spårvägsrörelsen är arbetstillgången fortfarande 
god, t. o. m. bättre än föregående kvartal. Af arbetskraft fanns mera än nog och 
lågo ej mindre än 68 ansökningar inne för erhållande af platser inom spårvägsrörel
sen. Under januari och februari sysselsattes 471 och under mars 473 personer. 

Göteborgs spårvägspersonal, som anslöt sig till Svenska spårvägsförbundet den 
1 januari 1906, räknade under kvartalets månader respektive 322, 323 och 325 med
lemmar. 

Den ordinarie arbetstiden utgjorde 54 timmar per vecka och härutinnan har ej 
skett någon förändring. 

För den ordinarie personalen otgör lönen 85 kr. per månad eller c:a 20 kr. per 
vecka. 

För extra anställd person är veckoförtjänsten c:a kr. 1950. 
Den extra personalen utgjorde c:a 50 personer och aflönades med 30 öre per 

timme; arbetstiden för densamma utgjorde i genomsnitt (under kvartalet) 260 timmar 
i månaden eller c:a 65 timmar per vecka. 

Af förbundets medlemmar sysselsattes 70 man inom verkstadsafdelningen, såsom 
reparatörer, pntsare, snickare och mekaniker, med en genomsnittslön af 30 öre per 
timme. 

Bland de förmåner, som hvarje vid spårvägen anställd person åtnjuter, må föl
jande nämnas: fri läkare och medicin samt fri läkare för familjen; dessutom fria uni
formskläder, hvartannat år, för traflkpersonalen. 

Den långvariga konflikten mellan packhnslaget och packhnmrbetarnes fack
förening har efter första kvartalets utgång bilagts; för resultatet skall närmare redo
göras i rapporten för andra kvartalet. 

Stationsbetjänte och banbevakningspersonalen vid Bergslagsbanan erhöllo strax 
efter första kvartalets utgång en tillfällig löneförbättring, i afvaktan på det nya löne
reglemente, som är under atarbetande och afsedt att träda i kraft år 1907. 

Inom åkerirörelsen, särskildt v a r u t r a n s p o r t (vid ett arbetsställe), var arbets
tillgången normal och lika med såväl föregående som motsvarande kvartal i fjol. 

Vid detta arbetsställe sysselsattes 23 arbetare, och på arbetskraft fanns mer än 
nog, särskildt under januari. 

Arbetstiden är c:a 10 timmar per dag och öfvertidsarbete förekom ej mer än 
vanligt. 

Inom åkeriarbetarefacket sysselsättas c:a 150 nummeråkare, hvaraf c:a 100 äro 
organiserade. 

De två åkeriarbetarefackföreuingar, som hittills funnits i Göteborg, ha nfl sam-
manslutit sig til] en. 

Arbetslöshet synes ej ha förekommit; snarare öfvertidsarbete, ehuru detta ej kun
nat så noga kontrolleras. 

Inom kolbärarefacket var arbetstillgången under januari och februari mindre 
god, men förbättrades under mars till följd af större liflignet på sjöfartens område. 
Kolbärareförbundet, som räknar 154 medlemmar, hade ej full sysselsättning nnder årets 
två första månader, men erhöll nnder mars något så när jämn sysselsättning för sina 
medlemmar. 

Allt arbete utföres på ackord. 
Öfvertidsarbete förekom i ringa utsträckning och betalas detsamma med 50 % 

förhöjning. 
Veckoförtjänsten utgör i genomsnitt 20 kr. året rnndt. 
I afseende på sjöfarten är att märka, att under kvartalet relativt få fartyg 

legat upplagda, och har arbetstillgången under samma tid varit tämligen god. Som 
vanligt har arbetstillgången under vintern varit sämre än under hösten. 

Hos ett härvarande rederibolag sysselsattes 451 personer och någon brist på ar
betskraft förspordes ej. Löneförhöjning ägde rum under kvartalet. 

13 
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Sjömans- och eldare/örbundets medlemmar genomdrefvo en höjning, uppgående» 
till 5 kronor per månad. Aflöningarna utgöra nu: för timmerman 70 kr., båtsman-
6;") kr., matros 55 kr., lättmatros 45 kr. och jnngman 35 kr. Och för maskinpersona
len: förste eldare 70 kr., donkeyman 60 kr., eldare 55 kr., kollämpare 45 kr. För-
öfvertid 45 öre i timmen. J. K. 

Vänersborg. 

För samtliga industrier inom Vänersborgs distrikt har första kvartalet varit, 
fullt tillfredsställande, med liflig efterfrågan å flera artiklar. 

Inom läderindnstrien är det knapp tillgång på råmaterial och priserna därå 
för den skull fortfarande i stadigt stigande å såväl råhudar som läder. Härvarande 
skofabrik, som ökat sin tillverkning under första kvartalet, har bibehållit priset å, 
sina skodon, men enligt uppgift hafva öfriga, åtminstone flertalet, skofabriker något 
höjt priserna. 

Afven för järnindustrien har en stegring å råmaterialien, järn och kol, med 
cirka 5 ä 10 procent ägt rum. Marknaden har i öfrigt varit god och afsättningen 
ökats i förhållande till föregående kvartal inom särskildt gjuteribranschen. 

För tändsticksfabrikationen och yllefabrikerna ha förhållandena under kvar
talet varit tillfredsställande. 

Rörande arbetsmarknaden i öfrigt angifva ingångna meddelanden, att inga afse-
värda förändringar ägt rnm hvarken i fråga om aflöningar, arbetstider eller arbetarnes. 
antal. Någon a rbe t s lö she t har icke förekommit annorledes än som för vissa yrken 
är vanligt under vintern. Behofvet af arbetskraft har fyllts och tillgången och efter
frågan å arbete har varit normal. 

Skofabriken, där strejken fortgått oförändrad, hade alltjämt något ökat sin arbets
styrka. Ganska många af de strejkande skoarbetarne hafva sökt och erhållit anställ
ning å andra platser. 

Sjöfarten å Vänern och Trollhätte kanal synes i år kunna påräkna rätt gynn
samma frakter på grnnd af den betydande skogsafverkningen under en del af vintern. 
Hittills har dock sjöfarten i någon mån hämmats af det ovanligt låga vattenståndet, 
i Vänern. 

I Uddevalla har för skrädäeriarbetarne ett nytt aftal kommit till stånd, hvilket 
gäller till 1 april 1909, med två månaders uppsägningstid. 

Äfven i murarefacket i Uddevalla började en lönerörelse under kvartalet. 

I Trollhättan börjades nnder kvartalet underhandlingar om nytt löneaftal i 
skrädderifacket. I midten af april träffades öfverenskommelse, hvarigenom lönerna, 
höjdes med omkring 12 procent. Aftalet gäller till 15 april 1908. 

J. W. 

Aflöningar 
för sjöfolk. 
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Örebro. 

Under detta års första kvartal hafva förhållandena å härvarande arbetsmarknad 
ej undergått några förändringar och i jämförelse med föregående år visa sig inga 
olikheter. Inga som helst störande förhållanden hafva försports och några lönekon
flikter hafva ej heller förekommit. Tillgång på arbete har nnder senare delen af kvar
talet varit god och någon brist på arbetskraft har ej varit. 

Nytt löneaftal har afdelningen af Svenska järnvägsmannaförbundet i Örebro 
fått till stånd för al l extra personal vid maskinafdeln ingen därstädes. Det 
nya aftalet bestämmer en begynnelselön af kr. 2'25 (förut kr. 2), efter ett års tjänst
göring kr. 2,50 samt efter två års tjänstgöring kr. 280. 

Läderarbetarne i Hallsberg ha uppsagt gällande prislista. Först i april kom 
ett nytt aftal till stånd med en löneförhöjning af 2 kronor per vecka. 

För läderarbetarne i Malung har också ett nytt aftal ingåtts, hvarigenom mini
milönen böjts från 18 till kr. 1950 per vecka. Dessutom innehåller aftalet bestäm
melser om lärlingar m. m. 

Vid verkstäderna i Bofors ha underhandlingar om ändringar i aflöningssystemet 
ägt rum. De s. k. fr ia bos täderna skulle upphöra och i Btället höjning af t im
lönen göras; tillika skulle min imi lön införas. Man kom slutligen öfverens om, att 
beräkningen af timlöneförhöjningen skulle ske efter 2,800 timmar om året i de fall, 
där arbetstimmarnas antal varit färre än 2,900; vidare att öfver t idsprocent sknlle 
utgå äfven då ackordsarbete utföres å öfv«rtid. Däremot dröjde det länge, innan mai 
kunde enas om, huruvida minimilönen skulle bestämmas efter reglerna för grupp II i 
öfverenskommelsen mellan verkstadsföreningen och fackförbunden eller efter bestäm
melserna för grapp III, d. v. s. till 30 öre eller 28 öre för yrkesarbetare med 4 års 
arbetstid i facket. Till slut nöjde sig arbetarne med att Bofors, åtminstone tills vi
dare, hänföres till grupp 3. M. K. 

Västerås. 

Under det gångna kvartalet hafva förhållandena å arbetsmarknaden härstädes i 
allmänhet ej undergått någon förändring. Det viktigaste att anteckna är följande. 
Inom den större metallindustrien har tillgången på arbete varit god med förbättring 
i jämförelse med förra årets sista kvartal och i jämförelse med motsvarande tid förra 
året. Öfverflöd på arbetskraft anses föreflnnas, och öfvertidsarbete användes. I det 
stora hela tyckas förhållandena inom den elektriska industrien vara likadana som 
förut. — Från j ä rn - och meta l la rbe tarefackföreningen härstädes hafva föl
jande meddelanden lämnats. Tillgången på arbete har varit mycket god, i jämförelse 
med föregående kvartal har en förbättring inträdt, öfverflöd på arbetskraft är rådande 
och inalles ett 50-tal arbetare gå fortfarande utan arbete efter den stora verkstads
lockouten; det oaktadt bedrifves öfvertidsarbete i ganska stor utsträckning. 

Vid januari månads slut hade fackföreningen 609 medlemmar (542 män, 67 kv.) 
> februari • > > > 604 > (538 > , 66 » 1 
J mars > > » > 599 > (535 > , 64 > ) 

Under kvartalet utbetalades i arbetslöshetsunderstöd 905 kr. 50 öre åt 118 per
soner med ett understödsbelopp af 1 kr. a 1 kr. 50 öre per dag. 

Inom byggnadsfacket har en tvistighet mellan fackföreningen och arbetsgifvare 
bilagts. Enligt lämnad uppgift förhåller sig saken sålnnda: Ett par byggmästare 
öfverläninade murningsarbetet å ett bygge till en firma i staden, men fackföreningen 
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ansåg detta ej r iktigt , utan borde medlemmarna själfVa fått åtaga sig ifrågavarande 
arbete. Detta faekföreningsmedlemmarnes yrkande har af en skiljenämnd blifvit ogil-
ladt. Någon arbetsnedläggelse har ej ägt rum, ej heller något afbrott i arbetets gång 
skett. 

De kvinnliga bryggeriarbetarne ha erhålli t löneförhöjning. 
Varuomsättningen i kooperativa föreningen »Svea» i Västerås uppgick under år 

1905 till 300,189 kr. 87 öre. Föreningen öppnar den 2 april en ny filial, den sjätte i 
ordningen. 

I Köping har hamn- och stufvenarbetarefackföreningen erhållit nyt t aftal att 
gälla från 1 april 1906 till 1 mars 1909. Fackföreningsmedlemmar skola ha företrä
desrätt t i l l arbete. Fr i föreningsrätt tillförsäkras. Olycksfallsförsäkring äfven för de 
första 60 dagarna efter olycksfallet. Arbetstid 10 t immar; lön 35 öre per timme. För 
öfvertidsarbete 45 öre, sön- och helgdagsarbete 60 öre i timmen. Vid ackordsarbete 
garanteras minst gällande timpenning. En del höjningar i prislistan ha ägt rum. 

I Västanfors började en konsumtionsförening sin verksamhet den 15 sept. 1905. 
Medlemsantalet var vid årsskiftet 77. 

X Angeisberg bildades under första kvartalet i år en konsumtionsförening. 
K. H. 

Falun. 

( J r u f a r b e t e . Inom grufarbetet har arbetstillgången vari t god. Som vanligt har 
riklig t i l lgång funnits på grufarbetare, men brist på skickliga sådana. Under kvar
talet ha 230 man vari t anställda. Arbetstiden vid grnfarbete nnder jord har varit 
högst 8 t immar och vid arbete ofvan jord 9 å 10 timmar. Arbetsförhållandena ha i 
öfrigt var i t ungefär lika med motsvarande tid föregående år. 

Sten industr ien . Inom kakeltillverkningen har som vanligt vari t god arbets-
ti l lgång och brist på arbetskraft. Inom tillverkningen finnas 7 stycken arbetare, däraf 
4 pojkar. Af de senare ha två en aiiöning af 12 kronor i veckan, en 9 och en 8 kro
nor. De tre öfriga arbetarne ha ackordsarbeten. 

Meta l l indus tr i en . Arbetstillgången har vari t mindre god inom smidesyrket, 
hvadan försämring sålunda inträdt . Öfverflöd på arbetskraft har förekommit. Arbets
tiden per vecka har varit 60 timmar. 

Maskin industr ien . Arbetstillgången har nnder kvartalet vari t god inom vagn-
och maskintillverkningen. Statens järnvägar ha nämligen utlämnat beställningar å 
ett större antal godsvagnar samt å lokomotiv. Arbetsstyrkan var under januari 467, 
under februari 543 och nnder mars 569 man. Öfverflöd på arbetskraft har förekommit 
i afseende på handtlangare och grofarbetare, hvaremot brist råd t på yrkesarbetare. 

God har arbetstillgången också var i t inom den öfriga mekaniska verkstads
industrien. 55 arbetare äro här anställda. Öfverflöd pä arbetskraft har förekommit. 

Beklädnads indus tr i en . Skrädderiarbetarne i Falnn ha nppsagt gällande pris
lista, som därför ntgår den 1 maj. Underhandlingar om nyt t aftal pågå. 

Närings- och nj t i tn ingsmede l s industr ien . Arbetstillgången har vari t god 
inom tobaksindustrien, och brist på arbetskraft har rådt. 

Grofarbetet . Vid de invid Falnn under byggnad varande kasernerna för Dal
regementet är anställd en arbetsstyrka af 160 man. Staden har nnder kvartalet blott 
haft 20 man och ständig efterfrågan å arbete har under kvartalet ägt rum. 

I Falun har bildats en kooperativ kafé- och bageriförening, benämnd » I n t e r 
n a t i o n a l » . 

Aftal för 
slufveri- och 
ha7imarbetare 

i Köping. 
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Stadsfullmäktige ha beslutat anläggande af koloniträdgårdar i Falun. 
Falu poliskonstaplar fordra kortare arbetstid. 
Emellan styrelsen för Vansbro—Ängelsbergs järnvägsbyggnad och Svenska järn-

vägsbyggnadsarbetarefackföreningens medlemmar vid denna byggnad har nytt arbets-
aftal fastställts. Arbetstiden skall vara 9 timmar om sommaren, 8 timmar under no
vember och februari och 7 timmar under december och januari; fast aflöning vid extra 
arbete, minimilön vid ackordsarbete; sjuk- och olycksfallsersättning med kr. 1'25 per 
dag. Aftalet gäller till den 1 jani 1907, men kan förnyas tills banan i fråga är fär
digbyggd med 4 veckors uppsägningstid. A. B-

Domnarfvet. 
Under mars inträffade en strejk bland de vid järnverket anställda järn- och me-

tallarbetarne. 35 af dessa nedlade den 10 arbetet efter det de hos arbetsgifvaren 
anhållit om att slippa arbeta på lördagsnätterna från kl. 8—6 (2 arbetslag 6 timmar 
hvar). Den 18 återupptogs emellertid arbetet, sedan arbetarnes fordringar blifvit be
viljade. Ca 30 af dessa arbetare voro organiserade. 

Under kvartalet har bildats 3 fackföreningar, nämligen af järn- och metall
arbetare med 300 medlemmar, af grof- och fabriksarbetare med 90 medlemmar och af 
gjuteriarbetare med 32 medlemmar. 

I Borlänge har under kvartalet bildats en kooperativ förening med namnet 
»Idealt. A. It. 

Gäfle. 

Såsom var att vänta, antog under början af kvartalet arbetslösheten ganska 
hotande former, i synnerhet som efter den nya hamnens öppnande omfattningen af 
stadens arbeten i hög grad förminskats. Därjämte vållade bristen på snö under en 
rätt lång del af vintern, att skogsarbetena blott kunde drifvas i ringa skala. — På 
initiativ af arbetarekommunen hölls ett möte den 16 januari, hvarvid beslöts att ater-
upplifva iDe arbets löses förening», och antecknade sig genast 124 arbetslöse (med 
258 minderåriga barn). Antalet steg alltjämt under de följande dagarna, så att den 
26 januari voro anmälda 217 arbetslöse, som i medeltal gått utan arbete i 6 veckor 
och hade 394 oförsörjda barn att underhålla. Emellertid vidtogos kraftiga åtgärder 
för att skaffa arbete och afvärja nöden. En kommitté tillsattes för insamling af fri
villiga bidrag och samarbete med arbetsgifvare för erhållande af anvisning på arbete. 
Ett förslag att af kommunala medel anvisa 10,000 kr. till nödhjälpsarbeten afslogs 
visserligen af stadsfullmäktige, enär inga lämpliga arbeten för stadens räkning funnes 
att anordna: men genom på enskildt' initiativ tillkomna arbeten gjordes sedermera 
mycket för beredande af arbetsförtjänst och likaså genom fattigvårdsstyrelsens kraf
tiga ingripande. En donation på 10,000 kr. af enskild person möjliggjorde också 
ganska omfattande tillfällighetsarbeten. Därjämte afhjälptes nöden genom den ofvan-
nämnda kommitténs insamlade medel, hvarjämte skolrådet gick i författning om be
spisning af fattiga barn i stor utsträckning. Under sådana förhållanden minskades 
antalet arbetslöse ganska snabbt: dock torde ännu den 13 februari omkring 80 perso
ner ha saknat arbete. Emellertid fingo under de följande dagarna de flesta af dessa 

Aftal för 
jämvägibygg-
nadsarbetare. 
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anställning, helst som vid denna tid skogsarbetena kunde taga fart. I midten a l 'mars 
afstannade åtskilliga af de anordnade nödhjälpsarbetena, hvilket vallade, a t t symptom 
af arbetslöshet åter gjorde sig gällande, så a t t det till och med uppgafs, att den 24 
mars fnnnos i staden omkring 100 arbetslöse. Med anledning däraf bereddes på nyt t 
tillfälle t i l l extra arbeten vid bl. a. koloniträdgårdsområdet. Och då nn en mera liflig 
säsong inträdt, föreligger icke vidare någon fara för arbetslöshet i någon större om
fattning. 

Bland företeelser på arbetsmarknaden må vidare antecknas den i mars utbrutna 
konflikten vid Mackmyra sulfitfabrik, som ledde till en lockout, hvarigenom fabriken 
stängdes och så godt som hela arbetspersonalen — närmare 200 man — afskedades. 
Striden framkallades därigenom, at t bolagets styrelse icke velat erkänna arbetarnes 
fria föreningsrätt. 

Sten indus tr i en . Tegeltillcerknhigen. På grand af årstiden har tillgången (>& 
arbete vari t mycket liten och blott bestått af förarbeten för sommarkampaDjen, såsom 
Iergräfning, jordschaktning och reparationer. 

Lerkärls - och fa jans indus tr i cn . Jämförelsevis god arbetstillgång. något bättre 
än under föregående kvartal . A yrkeskunniga arbetare förefinnes icke något öfverflöd. 

Glast i l lverkni i igen . Normal arbetstillgång, som dock i år liksom i fjol befa
ras blifva rätt varierande under olika tider. Öfverflöd på arbetskraft på grund af 
öfverproduktion och däraf förorsakad inskränkning af driften vid en del glasbruk 
inom landet. 

Maskin- och s k e p u s b y g g n a d s i n d u s t r i e n . Gjuterier och mekaniska verk
städer. Arbetstillgåiigen normal och något bättre än motsvarande tid föregående år 
I samband med verkstadskoniliktens biläggande har a r b e t s t i d e n vid de af konflikten 
berörda platserna sänkts från 60 till 57 t immar per vecka och timpenningarna höjts 
med 2 ä 4 öre. 

Byggnadsverksamheten är fortfarande mycket obetydlig, och ovisst är, om nå
got uppsving är a t t förvänta inom den närmaste tiden. 

Malarefacket'. Ringa tillgång på arbete, på grund hvaraf arbetstiden måst för
kortas. Öfverflöd på arbetskraft. 

Rörläggtringaarbeten. Arbetstillgången under medelmåttan, sämre än under före
gående kvartal , hvilket beror på stagnationen inom byggnadsverksamheten. Arbets
tiden har under kvartalet vari t minst 8 timmar för utearbete och 10 för verkstads
arbete. Öfverflöd på arbetskraft. 

T r ä v a r u i n d u s t r i e n . Sågverksindustrien. Tillgången på arbete är mycket god 
och industriens allmänna läge vida bättre än motsvarande tid förra året. Arbets
kraften normal, och någon arbetslöshet inom facket har ej förekommit. 

Inom sniekerifabrikscerksamheten och möbelsnickeriet synas inga förändringar 
i arbetsläget hafva inträdt . 

Läderindustr ien företer fortfarande god arbetsmarknad. A den största arbets
platsen sysselsättas ett tjugotal flera arbetare än under l:sta kvartalet år 1905. Till
gången på arbetskraft torde få anses normal. 

Text i l indus tr i en . Underrättelser ha ingått blott angående repslageriyrket, som 
visar medelmåttig arbetsti l lgång och någon förbättring sedan föregående kvartal . 
Horniala förhållanden i fråga om arbetskraft. 

Beklädnads indus tr i en . Skrädderiyrket. Arbetstillgången betecknas som mindre 
god, såsom i allmänhet är fallet under årets första kvartal . Inom detta fack råder 
nämligen största brådskan under andra och fjärde kvartalen. Öfverflöd på arbetskraft 
unses föreligga. I det stora hela torde arbetsläget vara lika med föregående års. 

Jfärings- och njutn ingsuiede l s industr ie i i . Tobaksindustrien. Någon för
bättring har Inträdt sedan föregående kvartal , och arbetstillgången kan alltså anges 
som fullt god. Tillgången på arbetskraft har motsvarat behofvet. A den största ar
betsplatsen har arbetstiden varit <i0 t immar per vecka. 
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Den kemisk-tekniska industrien. Tvål- och såpfabrikationen. God tillgång 
}>å arbete; förhållandena i allmänhet oförändrade. Öfverflöd på arbetskraft anses före-
iinnas. 

Den grafiska industrien. Boktryckerier. Arbetstillgången har varit jämn 
•och ganska god under hela kvartalet. Tillgången på arbetskrafter normal. 

Lönerörelser och aftal. Från trafik- och bavpersonalen vid Uppsala—Gäfle 
.järnväg hade, såsom 1 föregående rapport omnämndes, ingått ny skrifvelse till styrel
sen för järnvägen med begäran om löneförhöjning, enär personalen icke ville nöja sig 
jned styrelsens beslut om tillägg blott åt de svagast aflönade. Härpå erhölls i början 
intet svar, och verkställande direktören vidtog åtgärder, som personalen fann krän
kande för sin fria föreningsrätt. Emellertid förklarade styrelsen den 23 januari sig 
icke hafva förvägrat eller vilja förvägra personalen sådan rätt, hvarjämte styrelsen 
•beslöt att på blifvande ordinarie bolagsstämma i juni framlägga förslag till nytt af-
löningsreglemente med tillstyrkan, att de förhöjningar, som detta kunde komma att 
-medföra för personalens olika afdelningar, måtte få tillgodoräknas från innevarande 
•års ingång. Svenska järnvägsmannaförbundets afdelning n:r 7b beslöt godkänna detta, 
•och såväl den som öfriga grupper komma att skriftligen formulera sina löneanspråk 
inför bolagsstämman. Af arbetarne vid järnvägens verkstad, som den 1 januari 1906 
uppgingo till 69, hade genom styrelsens beslut i december 1905 19 svagast aflönade 
erhållit en förhöjning från den 1 januari 1900 af 2 öre per timme. På framställning 
-af öfriga 50 arbetare, att hela verkstadspersonalen måtte erhålla samma tillägg, beslöt 
styrelsen i januari, att så skulle ske, och att sistnämnda förhöjning äfven skulle utgå 
från den 1 januari. Timlönerna för verkstadspersonalen variera nu mellan 24 och 43 
•öre (förut 22—41). För jämförelse må nämnas, att: 

22 öre per timme motsvarar en årsinkomst af 060 kr. 
20 » » > > > » > 780 . 
41 > > . » . » » 1,230 • 

För Gäfle stads arbetare har genom öfverenskoninielse mellan drätselkammaren 
och arbetarnes fackförening fastställts följande aftal: 

Vederbörande arbetschef eller dennes representant fördelar och leder arbetet samt 
-antager och afskedar arbetare ntan att någon deras förening därvid må ingripa. 

Därest vid arbetares anställning icke annorlunda bestämmes, skall gälla en ömse 
sidig uppsägningstid af minst 8 dagar. 

Den ordinarie arbetstiden är i regel begränsad till 10 timmar hvarje helgfri dag. 
Öfver t idsarbe te betalas, där icke annorlunda blifvit bestämdt, med visst till-

lägg till den ordinarie timlönen, utgörande för sön- och helgdagsarbete 100 pro-
-cent och för annat öfvertidsarbete 50 procent. 

Ackordsarbete användes i alla sådana fall, där arbetschefen finner dylikt vara 
lämpligt. Vid allt ackordsarbete skall arbetarens timlön vara garanterad. 

Vid sjukdomsfall erhåller arbetare fri vård af den läkare, vederbörande arbets
chef anvisar. 

Vid oförmåga till arbete, föranledd af olycksfall i arbete för stadens räkning, 
erhåller arbetaren fri vård å lasarett, såvidt behof af lasarettsvård föreligger, samt 
•ersättning med 1 kr. 25 öre om dagen från och med tredje dagen efter den, under 
hvilken olycksfallet timat och så länge oförmågan varar; dock ej nnder längre tid än 
"till och med sextionde dagen från olycksfallet räknadt, efter hvilken tid ersättningen 
•utgår enligt lag. 

MeningBskiljaktigheter, som uppstå mellan vederbörande arbetsledare och arbetare 
och hvilka icke genom förlikning biläggas, skola, om endera parten det yrkar, hän-
•skjntas till afgörande af fem ojäfviga skiljemän, hvilka utses: två af drätselkammaren 
•eller, om tvisten gäller belysningsverket, af belysningsstyrelsen, två af den eller de 
arbetare tvisten gäller samt den femte, som skall leda skiljenämndens förhandlingar 
och vid lika röstetal äga utslagsröst, af de sålunda fyra skiljemännen. Enas skilje-

Aftal för 
Oäjle ttads 
arbetare. 
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männen icke Tid valet af ordförande, anmodas magistraten i Gäne att ntse femte le
damot. 

Bestämmande af aekordsprisens storlek far icke dragas under skiljenämnds åt
görande. 

Vid Gäne stads arbeten får blockad, strejk eller lockout icke nnder några för
hållanden äga ram. 

Förebärande bestämmelser jämte vidfogade specialbestämmelser gälla till den 1 
maj 1908 o«h därefter år efter år, därest icke uppsägning genom offentligt titlfcänna-
gifvande medelst annons i två af stadens åtkommande tidningar minst 60 dagar före 
bestämmelsernas utlöpande skett vare sig af stadens myndigheter eller af stadens ar
betare, jämlikt beslut å allmänt möte. 

Löneaftalet har följande utseende: 
Den normala timpenningen utgör: 
för stenhuggare 40 öre, 
för betonarbetare 32 öre, 
för pålningsarbetare, jordachaktare och diversearbetare 28 öre, 
{år extra arbetare för snöskottning 25 öre, 
för timmermän, byggnads- 32 öre, 
för timmermän, hamn- och varfs- 32 öre, 
för snickare, fin- 35 öre, 
för järnarbetare (såsom smeder, bänkarbetare m. fl.) 32 öre, 
för järnarbetare, hjälpare (vuxna) 28 öre, 
för kloakrörläggare 32 öre, 
för trädgårdsarbetare, kvinnlig, 18 öre, 
för lasskrifvare 30 öre, 
för rörläggare 33 Öre, 
för mätareuppsättare 33 öre, 
för rörarbetare vid gasverket 38 öre, 
för rörarbetshandtlangare vid gasverket 33 öre, 
för glödkroppsuppsättare vid gasverket 25 öre, 
för eldare vid gasverket 3'25 skift, 8 t., 
för koksarbetare vid gasverket samt diverse arbetare 30 öre, 
för kolskjutare 31 öre. 
Gäfleafdelningen af Svenska skrädderiarbetare förbundet har beslutat att från 

den 1 maj 1906 uppsäga den sedan tre år gällande prislistan, såsom varande ofull
ständig och mindre lämplig med hänsyn till nuvarande förhållanden inom facket. 

Afdelningen vill därjämte ha minimilönen för veckoarbetare, som nu är stipule
rad till respektive 20 och 18 kr. för l:a fack 2:a och 3:e klass, något förhöjd. Likaså 
har beslutats att uppsäga den sedan den 1 maj 1905 existerande prislistan för lager
arbetare. 

Det fackliga organisationsväsendet. Gäfie stads arbetares fackförening 
har reorganiserats med anslutning från den 1 april till grofarbetareförbundet. Omkring 
100 medlemmar antecknade sig genast. 

Textilarbetarne — de flesta kvinnliga — hafva organiserat sig och bildat tvenne 
fackföreningar, den ena i Gäfle (med 150 medlemmar), den andra i Strömsbro förstad 
(med 126), bägge med anslutning till Svenska textilarbetareförbundet. 

Vid Sandviken har en afdelning af Svensk» järn- och metallarbetareförbundet 
kommit til) stånd. 371 medlemmar inträdde genast. 

Den förut omnämnda konflikten vid Mackmyra sulfitfabrik, som ägde sin rot i 
en påbörjad fackföreningsrörelse bland arbetarne, har iedt till att organisationen tagit 
raskare fart. Medan från börjau endast ett sextiotal voro organiserade, hade straxt 
efter styrelsens ultimatum 153 af arbetarne anmält inträde i den nya fackföreningen, 
som från den 1 april 1906 är ansluten till Grof- och fabriksarbetareförbundet. 
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Likaså föranledde den under någon tid tillspetsade situationen vid Uppsala— 
Gäfle järnväg en betydligt ökad tillslutning till fackorganisationen frän personalens 
sida, ity att medlemsantalet i Svenska järnvägsmannaförbundets afdelning n.r 78 (D. 
G. J. trafik- och banpersonal) ökades från 61 (under år 1905) till 170. 

Nyssnämnda förbunds afdelningar i Gäfle (n:r 10, 15, 16, 78) hafva för att sam
manknyta de olika afdelningarna till ett mera enhetligt arbete bildat S Barnorganisa
tion med en särskild platsstyrelse. 

Af Svenska järnvägsmannaförbundet ha vidare bildats en afdelning i Ockelbo, i 
hvilken genast ingingo 14 medlemmar, samt en i Sala, bland personalen vid Sala— 
Gysinge— Gäfle järnväg. 

Skutskärs och Härnäs stufveriarbetarefackförening räknade vid årsskiftet \it 
medlemmar. 

I Oäfle stufveriarbetarefackförening uppgifves medlemsantalet den / vara 300. 
Härvarande sektion — n:r 39 — af Svenska järnvägsbyggnadsarbetarefack-

föreningen har med särskild tanke på den blifvande Ostknstbanans byggande beslutat 
upprätta en arbetsanvisningsbyrå för fackmedlemmar. 

Den kooperativa verksamheten. Kooperativa bageriföreningen i Gäfle har 
under Ir 1S05 haft en omsättning af kr. 180,775: 29 (mot kr. 123,023:34 året förut) 
och en nettovinst af kr. 10,518:07; den har vidare köpt en fastighet för kr. 65,0CK> 
och där inredt nya, tidsenliga bagerilokaler. 

Kooperativa cigarr- och tobaksproduktionsföreningen >i<V«»j», som sysselsätter 
48 arbetare, hade under 1905 en nettobehållning af kr. 3,037: 16. 

Konsumtionsföreningen Oden i Bomhus omsatte under året varor för kr. 
106,404: 26. 

Oäfle arbetares konsumtionsförening har startat ett kooperativt svagdricks-
bryggeri, och en förening för samma ändamål har kommit till stånd i Bomhus. 

L. H-r. 

Söderhamn. 

Den arbetsbrist, som i början af året rådde i staden och dess omnejd, vållade-
mycken nöd i många familjer. I anledning af detta förhållande framlade härvarande 
fattigvårdsstyrelse saken för drätselkammaren med begäran om skyndsamma åtgärders 
vidtagande, hvarefter för de arbetslösa bereddes sysselsättning med makadamkrossning 
utom de omfattande arbeten, som för stadens räkning fortgingo med dränering m. m. 
För makadamkrossning betalades 30 öre pr hl. 

Vid stadens hamnbyggnader hafva c:a 70 arbetare haft sysselsättning nnder 
halfva kvartalet och c:a 50 under den andra delen. Stenarbetare och timmermän 
hafva därunder med 8 timmars arbetsdag förtjänat från 13'50 till 17 kr. pr vecka. 
Öfverflöd på arbetskraft rådde, emedan barvinter under förra hälften af kvartalet 
hindrade skogsarbetet, som annars vid denna tid drager till sig ett stort antal arbetare 
från orten. 

Metallindustrien. Inom gjuteri- och mekaniska verkstadsindustrien var 
arbetstillgången god, så att under sista månaden öfvertidsarbete (2 a i timmar pr 
dag) förekommit för f i lare och svarfvare. 

Järn- och metallarbetarefackföreningen räknar 63 medlemmar. 
Inom trävaruindustrien hafva förhållandena varit i det närmaste lika med 

motsvarande tid föregående år med undantag af timmerdrifningen i skogarna under 
förra delen af kvartalet (se ofvan). 
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Såg- och brädgårdsrörelsen i Ljnsné lär komma att betydligt inskränkas mot 
slutet af år 1906 och under loppet af 1907 till större delen nedläggas. 

Beklädnadsindustrien. Inom skrädderiyrket har arbetstillgången varit dålig 
tillföljd af årstiden och betecknas som sämre än nnder motsvarande tid föregående år. 

Af fackföreningens 25 män och 5 kvinnor voro vid kvartalets slut 5 arbetslösa 
på grund af bristande arbetstillgång. 

Arbetslösa under kvartalet: 

7—12 dagar: 20 medlemmar. Förlorade arbetsdagar: 160 
19—24 5 » » 1 1 0 
25 el. flera » 3 . > 90 

Summa 28 medlemmar. Förlorade arbetsdagar: 360 

Arbetet betalas pr styck enligt antagen taxa. 
Naringsmedelsindnstrien. Inom bageriyrket har arbetstillgången varit dålig, 

då ett bageri nedlagts och föreningsrättsstrid börjat i ett annat. 
Af fackföreningens 20 medlemmar voro vid kvartalets slut 3 arbetslösa på grund 

af arbetsbrist och 1 på grund af föreningsrättsstrid. 
Understöd har af föreningen utbetalats med tillsammans 13 kr. för 13 dagar åt 

2 medlemmar. 
En kooperativ bageriförening är under bildande med andelar ä 5 kr. 

C. J. V. 

Sundsvall. 
Ginstillverkningen. Arbetstillgången god, motsvarande efterfrågan. 
Byggnadsverksamheten. Arbetstillgången mindre an nnder motsvarande tid 

de föregående åren: öfverflöd å arbetskraft. 
Trävaruindustrien. Tillgången på arbete, i likhet med föregående år, ringa 

vid kvartalets början med någon stegring mot dess slut: öfverflöd på arbetskraft. 
En fabrik för byggnadssnickerier, den enda i sitt slag inom staden, är försatt i 

konkurs och arbetet t. v. nedlagdt. 
En trämassefabrik är anlagd i Sundsvall och en annan sådan under uppförande 

vid Svartvik. 
Xärings- och njutnlngsniedelsindustrien. Inom bageriyrket har arbets

tillgången sakta ökats, att döma af de vanliga uppgifterna från bageriarbetarnes 
arbetsbyrå. Så utdelades 

under jan. 97 kr. till 8 arbetslösa; 
> febr. 104 » » 6 » och 
> mars 23 > > 2 > 

Inom bryggeri- och karameUindustrierna har arbetstillgången varit jämn, utan 
öfverflöd eller brist på arbetskraft. 

Ben granska industrien. Arbetstillgången god, motsvarande efterfrågan. Sunds
valls typografklubb räknade under kvartalet följande antal medlemmar: 

i jan. 34 manliga och 6 kvinnliga, 
i febr. 35 > > 6 » samt 
i mars 36 > > 6 > 

Pappersindustrien. Inom bokbinderiyrket har arbetstillgången likaledes varit 
god och motsvarat efterfrågan. Antalet arbetare inom detta yrke var nnder jan. och 
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febr. 12 manliga och 1 kvinnlig, under mars resp. 11 och 1. Den afdelning af Svenska 
bokbinderiarbetareförbundet, som förut existerat härstädes, har numera nedlagt sin 
verksamhet. 

Ofris industri. Vid Ringdalsforsen nedanför Alby är en ny kraftstation under 
anläggning. Vattenfallsbolagets arbetsstyrka utgjorde under jan. och febr. c:a 300 
man och under mars 400 man i ruDdt tal. Dock kunde endast omkring hälften af 
de arbetssökande erhålla anställning. 

Vid karbidfabriken har arbetstillgången varit konstant; men äfven här har rådt 
öfverflöd på arbetskraft. 

Transport- och grofarbetarefacken. Hamn- och stufveriarbetare ha som 
vanligt denna årstid måst söka arbete på annat håll, företrädesvis vid skogsafverk-
ningarna, hvilka pågått i samma omfattning ungefär som föregående år samt vid förut 
nämnda industriella nyanläggningar. 

Inom stufveriyrket hölls i början af jan. månad en konferens, hvarvid bildades 
ett stufvareförbnnd för Norrland, i hvllket såväl arbetsgifvare som arbetare med sina 
organisationer äro intresserade. Alla stufvare inom de större skeppningsdistrikten äro 
medlemmar i förbundet. Meningen är att söka ernå likartade priser för stufning af 
trävaror och pappersmassa. Den minimiprislista, som antogs, innehåller en del för
höjningar af de förut gällande prisen. 

Vid extra arbeten med snöskottning o. d. har inom staden betalts en timpenning 
af 25 öre. 

Öfvertidsarbete eller förkortning af arbetstiden har i regel ej förekommit under 
kvartalet. Arbetslönerna ha i det hela varit de samma som under motsvarande tid 
föregående år. 

Sömmerskeföreningen i Sundsvall har genomdrifvit en löneförhöjning af 20 ä 24 
procent å kapparbete vid en fabrik. De nya priserna började tillämpas den 15 febr. 

I Härnösand har manskapet vid brandkåren begärt kortare arbetstid och bättre 
aflöning m. m. 

Konditoriarbetarne därstädes ha erhållit nytt och bättre arbetsaftal. 
A. S. 

Luleå 
(med omnejd). 

Byggnadsverksamheten. Större byggnadsarbeten pågå vid Luleå järnverks-
aktiebolag, där vid kvartalets slut 197 arbetare voro sysselsatta. Tillgången å arbete 
var vid början af kvartalet knapp, men har mot senare delen förbättrats. Arbets t id 
per vecka 58,5 timmar, men den har ökats i mån af ökningen i dagarnas längd. 

Arbe t s för t j äns ten är för murare 38 kr. pr vecka. 
• järnarbetare 18 > » > 
» timmermän 16'SO > > > 
> grofarbetare 15 > > > 

Sågverksindustrien. T i l lgången å arbete knapp i förhållande till till
gängliga arbetskrafter, hvilket gäller såväl i afseende på sågarna som skogsarbetet. 
Därtill har arbetet försvårats och nästan omöjliggjorts på grund af svåra väderleks
förhållanden, så att detta kvartal varit ogynnsammare än föregående. Med afseende på 
a rbe t s t iden är att omnämna, att vid ett sågverk i stället för 10 timmars skift 
arbetats med 2 skift om 6 timmar, hvarigenom arbete beredts för dubbel personal. 
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På grund af de stora snömassorna ha på en del håll höjningar i ackorden måst ske, 
på andra håll ha de måst annnlleras. 

Beklädnadsindustrien. I skrädderiyrket har tillgången å arbete varit delvis 
god; särskildt i den affär, som sysselsätter de flesta arbetarne, har det varit godt om 
arbete på grnnd af leverans till statens järnvägar. Det arbetsaftal, som träffades våren 
1905, är ännu gällande. För fullgod arbetare är lönen 23 kr. pr vecka, dock ntföres 
arbetet i allmänhet på ackord. För veckoarbetare är arbetstiden 10 timmar pr dag. 

Närings- och njnthingsmedelsindustrien. Inom bryggeriindustrien har för
sämring i tillgången å arbete ägt rum, beroende dels på de tryckta konjunkturerna, 
dels på den nya maltdrycksförsäljningsförordningen. Under kvartalet har rådt öfverflöd 
på arbetskraft. 

Den grafiska industrien. Inom boktryckeriyrket var tillgången å arbete under 
januari god och under de följande måDaderna mycket god, hvarför också öfver t ids-
arbete förekommit med 10 å 12 timmar i veckan jämte någon brist på arbetskraft. 
Svårigheten att erhålla riktigt skickliga accidenssättare här uppe framhålles. 

Transport- och grofarbetarefacken. De enda arbeten, som förekommit under 
kvartalet på detta område, äro v a t t e n - och a f lopps ledn ingsbyggnaden samt 
makadamslagning , det sistnämnda delvis anordnadt som nödhjälpsarbete, hvadan 
alltså öfverflöd på arbetskraft varit rådande. Tid vattenledningsbyggnaden ha c:a 75 
man, däraf 48 som bergsprängare, varit sysselsatta. Arbetsförtjänsten har uppgått till 

för bergsprängning 40—50 öre per timme, 
> diverse arbeten 30—35 » » > och 
> makadamslagning 2—2'50 kr, » dag. 

Arbe t s t iden var under januari 7, under februari 8 och under mars 9 timmar 
pr dag. 

Lönerörelser. 

I januari månad uppkom en lönekonflikt inom målareyrket i Boden. Denna 
upphörde dock mycket snart, i det att uppgörelse skedde redan den 12 januari enligt 
den gamla prislistan, som bestämmer en timlön af 50 öre nnder sex månader af året 
och 40 öre under öfriga månader. Emellertid uppsades gällande arbetsaftal af arbe
tarne och utlöpte den 1 april. 

I början af detta år uppkom en konflikt vid Båtskärsnäs sågverk, i det att 
bolagets förvaltning då uppsade det aftal, som träffades sistlidne vår, Arbetarne 
vägrade emellertid att ingå på det af bolaget föreslagna nya aftalet, hvadan arbetet 
låg nere till slutet af februari, då arbetet åter upptogs enligt den gamla tariffen, gäl
lande t. o. m. den 30 april 1906. 

Vid Sandviks sågverk (vid Umeå) bildades en fackförening i januari. 
H. W. 

Malmberget. 

Grufbrytningen. Tillgången å arbete i Malmberget har under de två första 
månaderna af kvartalet varit jämn såsom vanligt samt i mars något mindre än förut, 
tillföljd af att snö fallit i stor myckenhet och hindrat grufarbetet i öppna grnfvor. 
Däremot hafva arbetstillfällena ökats genom snöskottning. — I Koskullskulle har 
arbetstillgången något ökats, framförallt genom snöskottning. — Vid Nautanens koppar
fält har ny kraftstation uppförts. 

Öfverflöd å arbetskraft har förekommit å samtliga ställen. 
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Vid aktiebolaget Gellivare malmfält härstädes utgjorde arbetsstyrkan: 
under januari 1,349 man 

» februari 1,345 » 
» mars 1,343 » 

Hos bergverksaktiebolaget Freja voro vid grufvorna i Koskullskulle anställda 
170 arbetare. 

Tid aktiebolaget Nautanens kopparfält hade 210 man och 10 minderåriga syssel
sättning i Nautanen. 

Arbetstiden pr vecka i Nautanen utgjorde 

för grufarbetare 48 timmar 
> smält- och hyttarbetare . . . . 84 • samt 
> extra arbetare 60 » 

Arbetsförtjänsten därstädes bar utgjort pr vecka 

för grufarbetare 24 å 30 kr. (ackord) samt 
» smält- och hyttarbetare. . 28 ä 31,50 » (daglön) och 
> extra arbetare 18 kronor. 

Förcninjrsväseiidet. Afdelningen 7 af Svenska gm/arbetareförbundet i 
Koskullskulle hade vid kvartalets slnt 130 manliga medlemmar. 

Svenska grufarbetareförbundets afdelniug n:r 16 i Nautanen har den sista 
dagen i månaderna under kvartalet haft resp. 104, 111 och 109 manliga medlemmar, 
af hvilka 4 nnder kvartalet genom sjukdom och olycksfall varit arbetslösa under 
sammanlagdt 80 arbetsdagar. 

Den af Bageriarbetareförbundets afdelning n:r 30 härstädes år 1904 för 2 år 
från den 1 maj nämnda år träffade öfverenskommelsen med arbetsgifvarne om aflö-
ningen till bageriarbetare har icke uppsagts, hvarför den fortfarande gäller tills vidare. 

C. T. 

Kiruna. 
Vid Luossavaara-Kirunavaara aktiebolags och Tuolluvaara grufaktiebolags arbeten 

ha under kvartalet varit sysselsatta 

Tid grufdriften. I Sfrigt. Summa. 
nnder januari 1,010 219 1,229 man. 

. februari 1,030 235 1,265 » 

. mars 1,020 235 1,255 -

Under januari anställdes 83 arbetare och under februari ytterligare 36 man i 
anledning af ökad brytning i grufvorna. Under mars afgingo på egen begäran 10 
arbetare. 

Under hela kvartalet har tilloppet af arbetssökande varit större än behofvet. 
Sålunda anmälde sig & grufbolagens kontor härstädes omkring 150 arbetssökande under 
januari och ett tjugutal under hvardera af februari och mars månader. 

Nämnvärda rubbningar med afseeade å arbetsförhållandena hafva icke förekommit 
under kvartalet. 

Till bedömande af grufbrytningens omfattning må nämnas, att under kvartalet 
utgjorde transporten från Kiruna af malm 373,246,6 ton för "Luossavaara-Kirunavaara 
aktiebolags räkning och 10,875,4 ton för Tnollnvaara grufaktiebolags räkning. 

S. M. H. 
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Bestämmelser angående arbets- och löneförhållanden 
vid Malmö drätselkammares yttre arbeten.1 

§ i . 

Vid arbetares antagande skall alltid duglighet i främsta rummet 
vara det bestämmande. Därnäst skall hänsyn tagas till, att den 
sökande är mantalsskrifven i staden eller där har försörjningsplikt, 
börande under i öfrigt lika förhållanden den äga företrädesrätt, som 
förut haft anställning vid stadens arbeten och därvid visat sig vara 
duglig. Däremot bör hänsyn ej tagas till, om den sökande tillhör 
viss förening eller icke. 

§ 2. 

Emellan drätselkammaren och dess arbetare skola upprättas för 
alla lika lydande aftal, hvartill skola användas dessa allmänna be
stämmelser med för drätselkammaren gällande specialbestämmelser, 
och skall underskrifvandet ske, å drätselkammarens vägnar, af arbets
chefen] samt, å arbetarnes vägnar, genom befullmäktigade ombud. 
Såsom fullmakt kan användas utdrag af behörigen justeradt proto
koll vid sammanträde af vederbörande arbetares förening angående 
val af ombud, hvarvid i protokollet skall uppgifvas, hvilka arbetare 
i valet deltagit, samt hvilka personer som till ombud utsetts. 

Arbetare, som icke tillhör förening, liksom nyantagen arbetare 
äger att antingen personligen eller genom ombud underteckna före-
nämnda aftal. 

Arbetschefen eller dennes representant fördelar och leder arbetet 
samt antager och, då giltigt skäl föreligger, afskedar arbetare, utan 
att någon deras förening därvid må ingripa. Arbetsförman äger dock 
ej rät t att afskeda arbetare förr, än närmast högre arbetsbefäls med-
gifvande inhämtats. 

§ 3. 

Därest vid arbetares anställande icke annorlunda bestämmes, 
skall gälla en ömsesidig uppsägningstid af 8 dagar, och skall denna 

Arbetares 
anställande 

m. m. 

Arbetsaftal 
m. m. 

Uppsäg
ningstid. 

1 Jfr >Bestämmelser angående arbets- och löneförhållanden vid Stockholms stads 
arbeten» (»Meddel.» 1905 sid. 329 ff.) 
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uppsägningstid under alla förhållanden strängt iakttagas af båda 
parterna. Vid svårare förseelser må dock arbetare kunna omedelbart 
afskedas. Vid brist på arbete skall den sist intagne först afskedas. 

§4. 

Arbetare åligger att i sitt arbete uppträda nyktert och ordentligt 
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. 

Drätselkammaren såväl som dess arbetare skola lämna förenings
rätten oförkränkt, d. v. s. hvarje arbetare skall äga frihet att tillhöra 
organisation eller ej, allt efter som honom lämpligt synes. 

§ 6. 

Den ordinarie arbetstiden bestämmes till 10 timmar per dag 
under månaderna mars—oktober samt till minst 8 timmar under 
månaderna november—februari. 

I allmänhet skall arbetet på lördagen afslutas tidigare än på 
andra arbetsdagar. Under nedannämnda dagar, nämligen påskafton, 
1 maj, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton erhålles 
frihet från arbetet under sista hälften af dagen utan afdrag af lönen. 
Arbete, hvilket under någon af nu nämnda dagar måste utföras 
under sålunda lämnad fritid, betalas extra enligt fastställd normal
timlön. 

A hvarje arbetsplats skall om möjligt finnas ett anslag, an-
gifvande den ordinarie arbetstidens början och slut samt rasterna 
under olika arbetsdagar i veckan. 

Arbetet skall påbörjas och afslutas på de för hvarje arbetsplats 
bestämda tider, försåvidt arbetsbefälet icke finner hinder därför möta. 

§ 7. 

Arbete, utfördt å annan tid än den ordinarie arbetstiden, be
traktas såsom öfvertidsarbete och betalas, där icke annorlunda blifvit 
bestämdt, med 75 procents tillägg till den ordinarie timlönen vid 
oförberedt arbete nattetid eller å sön- och helgdagar samt med 50 
procents tillägg vid annat öfvertidsarbete. 

Arbetares 
allmänna 

skyldighder. 

Förenings 
rätt. 

Ordinarie 
arbetstid. 

Öfvertids
arbete. 
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Då ackordsarbete ntföres å öfvertid på arbetsgifvarens begäran, 
betalas till arbetaren ett öfverskott utöfver ackordsförtjänsten af 50 
procent, beräknadt å fastställda timlönen. 

Vid arbete i skift och vid regelbunden vakthållning äfvensom 
för driftpersonalen vid de olika verken bestämmes aflöningen obero
ende af hvad om tilläggsprocent för öfvertidsarbete är fastställdt. 

För den tid, som åtgår till maskiners eller redskaps regelbundna 
vård eller skötsel, åtnjuta ifrågavarande arbetare endast timpenning. 

§ 8. 

Aflöningen utbetalas till arbetaren själf eller hans befullmäktigade 
ombud näst sista söckendag i hvarje vecka. 

Aflöning utbetalas för arbetares verkliga arbetstid, dock skall — 
då under vintertiden dagarnes korthet och frånvaron af artificiell be
lysning nödvändiggöra arbetstidens inskränkning — aflöningen utgå 
för minst 8 timmar. 

§ 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 fastställdt i gällande specialbestäm
melser för löneförhållanden vid drätselkammarens arbeten. 

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 20 procent. 

Arbetare kan efter arbetsbefälets afgörande erhålla högre tim
penning än den normala. 

§ 10. 

Ackordsarbete användes i alla sådana fall, där dylikt af arbets-
befälet befinnes vara lämpligt. 

Vid allt ackordsarbete träffas öfverenskoinmelse mellan arbets
chefen eller dennes representant och den eller de arbetare, åt hvilka 
ackordet erbjudes, och skall uppgörelse därom, så vidt möjligt, ske 
före arbetets påbörjande. I undantagsfall, då på grund af arbetets 
beskaffenhet dylik öfverenskoinmelse icke kan på förhand träffas, 
må dock, om båda parterna därom äro ense, fastställandet af ackords-
priset ske först viss tid efter arbetets påbörjande. 

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, 
öfverenskoinmelse träffas om fasta ackordsprislistor, hvilka skola 
gälla för viss längre tid. 

Aflönings 
utbetalande. 

Normal
timpenning. 

Ackords
arbete. 
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§11-

Vid ackordsarbete med undantag af stenslagning skall arbetarens 
timlön vara garanterad. 

§ 12. 

Vid gemensamhetsackord erhåller arbetaren del i ackordsöfver-
skottet enligt den beräkningsgrund, hvarom vid ackordsaftalets träf
fande öfverenskommits. Vid ackordsarbete göras utbetalningar å af-
löningsdagarne efter timpenningsberäkning. Innestående ackords-
öfverskott utbetalas minst en gång i månaden. Vid uppmätning äger 
arbetslaget rätt att hafva ombud närvarande. 

§ 13. 

Vid fast arbetsplats anställd arbetare, som beordras utföra arbete 
å annan arbetsplats, äger utöfver vanlig aflöning åtnjuta på förhand 
öfverenskommen ersättning för honom däraf orsakade extra kostnader. 

§ 14. 

Vid oförmåga till arbete, föranltedd af olycksfall i arbete för 
drätselkammarens räkning, erhåller arbetare ersättning — dock med 
de inskränkningar som för vanliga olycksfall gälla — med kr. 1-50 
per dag från den dag, då han kommit under läkarebehandling, och 
intill dess den skadade blir återställd eller blir för framtiden invalid 
eller aflider. Vid sjukdom, som ej vållats af olycksfall, erhåller 
arbetaren från och med den dag, då sjukdomsfallet kommit under 
läkarebehandling, sjukhjälp utgående med 1 kr. per dag under högst 
12 veckor af 52 på hvarandra följande jämte fri medicin för sig själf 
samt fri läkare vård för sig och sin familj. 

§ 15. 

Meningsskiljaktigheter, som uppstå mellan arbetsledaren och 
arbetarne, och hvilka icke genom förlikning biläggas, skola, om 
endera parten det yrkar, hänskjutas till afgörande af fem ojäfvige 
skiljemän, hvilka utses: två af drätselkammaren, två af den eller de 
arbetare, tvisten gäller, samt den femte, som skall leda skiljenämn
dens förhandlingar och vid lika röstetal äga utslagsröst, af de så
lunda valde fyra skiljemännen. Enas skiljemännen icke vid valet 
af ordförande, anmodas kungl. maj:ts befallningshafvande i länet att 
utse femte ledamot. 

H 

Särskild er
sättning vid 

arbete å 
annan 

arbetsplats. 

Olycksfalls-
ersättning 

och 
sjukhjälp. 

Skiljedom. 
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Om möjligt skall skiljenämnden vara konstituerad senast den 
fjortonde dagen och skiljedomen afkunnad senast den trettionde dagen 
efter den dag då skiljedom påkallats. 

Bestämmande af ackordsprisens storlek får icke dragas under 
skiljenämndens åtgörande. 

§ 16. 

Vid drätselkammarens arbeten får blockad, strejk eller lockout 
icke äga ram. 

§ 17. 

Förevarande bestämmelser gälla till tre månader efter utaf en
dera parten skriftligen verkställd uppsägning, dock icke för kortare
tid än till den 1 mars 1908. 

Dessa bestämmelser af se de i bifogade specialbestämmelser för 
löneförhållandena vid Malmö stads drätselkammare uppräknade ar
betare. 

Malmö den 3,4 1906. 

(Underskrifter.) 

Specialbestämmelser angående aflöningar vid Malmö drätsel
kammares arbeten. 

Gäller från 1 mars 1906—1 mars 1908. 

Normalaflöning. 
grofarbetare pr timme 34-o öre-
betonblandare eller -stampare » > 34-o » 
kloakrörläggare » » 36-5 » 
diktare » » 36-5 » 
vattenrörläggare » » 39-o » 
stenstötare » » 39o » 
stensättare •> » 39-o » 

För arbete vid Bulltofta vattenverk af där icke fast anställd personal 
betalas 15 °i tillägg å ordinarie lön. 

Förbindelse 
mot strejk 

och lockout. 
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Ackordsaflöning. 

Gatuarbeten. 

1) Jordarbeten: 

för schaktning af medelfast jord, med transport ej längre än 75 m., 
per kbm 60 öre 

för schaktning af hård och fast jord, med transport ej längre än 75 : 

m., per kbm 72 » 
med tillägg för hvarje öfverskridande 75 m. transport, per kbm. . . 20 » 
planering utan transport, per kvm 5 » 

2) JBottenstensläggning: 

bottenstensläggning, per kvm., intill 50 m. transport 15 öre 
med tillägg, per kvm., för hvarje öfverskridande 20-tal m. transport . 2 » 

3) Grusning: 

grusning till bottensten, per kvm., med direkt grusning 2 öre 
» » » » » » transport 4 » 

4) Makadamspridning: 

påläggning af makadam, til! högst 10 cm. tjocklek, med transport af 
intill 50 m., per kvm 10 öre 

med tillägg per kvm., för hvarje öfverskridande 20-tal ra 2 » 

5) Stensättning: 

sättning af tuktad körbanesten, per kvm 28 öre 
» » gårdsten » » 25 J 
» » fältsten » » 22 s 

6) Stenstötning: 

stötning af tuktad körbanesten, per kvm 38 öre 
» » gårdsten > » -. . 25 » 
» » fältsten » » ' . 25 » 

Till stensättarelärlingar antagas starka och friska ynglingar ej öfver 18 
år. Lärlingstiden skall vara minst två år. Betalning till lärling efter över
enskommelse. 

7) Kantstensläggning: 

läggning af bred kantsten, per m 10 öre 
» » smal » > » 8 » 
» » kalksten » » 6 » 

8) Upplntggning af makadamisérade gator: 

upphuggning af makadam å gator, per kvm 8 öre 

9) Tjärning af makadamisérade gator: 

tjärning å tomt af grof eller fin makadam, per ton 1 kr. 
» af gator, per kvm • 4 öre 



192 ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN VID MALMÖ STADS ARBETEN. 

Rörledningsarbeten. 

1) Dräneringsledningar: 

gräfning af dräneringsgrop, s. k. suggrop, intill l-äo m. djup, per ni. . 
» » s. k. hufvudgrop, intill 1-30 m. djup, per m 

med tillägg af djupare gräfning än resp. 1-20 och 1-30 ni., för hvarje 
öfverstigande 10-tal cm 

läggning af dräneringsrör, per m 

2) Kloakledningar: 

rännstensledning, 6"-rör, per str. m 
nedsättning af 15"-brunnar, per styck 

» » 36"-brunnar, > » 
gräfning och fyllning för 9"—12"-rör intill 2 m. djup, per ni. . 

Rörläggning ingår i ackorden. 
För upptagande af gamla ledningsrör betalas enligt särskild överens

kommelse. 
3) Vattenledningar: 

gräfning och fyllning: för 3"—5"-rör intill Vi m. djup, per m. . . 75 Öre 
med förhöjning för hvarje 10-tal cm. därutöfver 

intill l-6 m 2 » 
för 6"—8"-rör intill l-6 m. djup, per m. . . l-io kr 
med förhöjning för hvarje 10-tal cm. däröfver 

intill 2 m 10 öre 
för 10"—12"-rör intill 1'5 m. djup, per m. . r » kr. 
med förhöjning för hvarje 10-tal cm. däröfver 

intill 2 m 10 öre 
för 15"—18"-rör intill 1-8 m. djup, per m. . l"8o kr. 
med förhöjning för hvarje 10-tal cm. däröfver 

intill 2-6 m 20 öre 
för 24"-rör intill 2 ra. djup, per m 225 kr. 
med förhöjning för hvarje 10-tal cm. däröfver 

intill 25 m 20 öre 
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Muffhål gräfvas och ras upptagas efter gällande timlöner. Vid fyllning 
af muffhål betalas 10 öre per sträckmeter extra för 15"—18" rör och 15 
öre för 24"-rör. 

4) Upphuggning af makadam vid rörläggningsarbeten: 

Vid all rörledningsgräfning betalas för upphuggning och borttagning af 
makadam, per kvm., dock att bredden icke får räknas under 1 m. . 5 0 öre 

Vid allt rörledningsarbete å hamnområdet ökas nämnda ackordssummor 
med 25 %. 

Lossningsarbeten. 

Lossning af sjösand, per kbm 15 öre 
» » cement, per 1000 säckar 50 kr. 
» » gröfre grus betalas enligt särskild öfverenskommelse. 
» » makadam på kaj, intill 30 m. transportlängd, per ton: 

för 7 och 5
;'i-sten 50 öre 

» x/4—s/4-sten 45 » 
med tillägg för hvarje öfverskridande 20-tal m. per ton 2 » 

Malmö den 3A 1906. 

(Underskrifter.) 

Till ofvanstående specialbeståmmelser göras följande tillägg och ändringar: 
Vid vattenledningar ingår i ofvan fastställda ackordspris för gräfning och 

fyllning brytning af körbanan, där denna består af stensättning, makadam 
med bottensten eller enbart makadam till en tjocklek af högst 0-2o m. Vid 
större tjocklek å makadamen betalas extra för hvarje öfverstigande 10-tal cm. 
0"20 kr. per kvm. 

Vid gräfning för kloakledningar betalas för upphuggning och borttagning 
af makadam, per kvm., dock att bredden icke får räknas under 1 m., 0-»o 
kr., hvarvid bottensten och makadam återfyllas i orubbad ordning; för sär
skild harpning af makadamen betalas efter särskild öfverenskommelse. 

Vid transporter, gräfning för ledningar etc, där ackordspriser äro fast
ställda efter viss skala för tilltagande längd respektive djup, skola de högre 
priserna gälla för hvarje påbörjad ny grupp. 

Ackordspriset för 15"—18" kloakrör med gräfning intill 31/2 m. ändras 
till 4-75 kr. per m. 

Malmö den % 1906. 

(Underskrifter.) 
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Arbetspris på landsbygden i Sverige år 1904.1 

(Ur Bidrag till Sveriges officiella statistik: Hushållningssällskapens berättelser, 1904.) 

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 29 år af stigande pris. 

I allmänhet hafva, såsom synes, ifrågavarande perioder hatt en 
varaktighet af 3 till 7 år, men bildar den sista härutinnan ett undan
tag, enär prisen år 1904 varit i stigande sedan 17 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 voro detta år högre än år 1902, med det enda undantag, 
att sommardagsverkspriset för män hållit sig oförändradt. Denna 
stegring fortsatte, såsom af omstående tabell framgår, under år 1904. 
hvars årspris också äro de högsta, som iakttagits, med undantag 
för vinterdagsverkspriset för män år 1900. 

Huru stark stegringen i arbetsprisen varit under senare år, fram
går af nedanstående procenttal, utvisande höjningen från år 1887 till 
år 1904: 

Män. Kvinnor. 
;;. %. 

Årslön i husbondes kost 70 0 1016 
Värde af stat och lön 494 450 
Sommardagsverkspris 51'4 540 
Vinterdagsverkspris 576 GlO 

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 afvikelsen 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. 

För kvinnliga tjänstehjon i husbondes kost har på kortare tid 
än två årtionden årslönen fördubblats. 

') Jfr .Meddel.» 1904: s. 23 ff. och B. 189 f ; 1905. s. 40 f. 
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Arbetsprisen (i kronor) år 1904. 
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Arbetspris och arbetstid inom landtbruket i Danmark 
år 1905. 

Beträffande dessa båda för kännedomen om landtbrukets och 
landtbruksarbetarnes förhållanden viktiga frågor meddelas intressanta
upplysningar i en nyutkommen officiell publikation.1 Primärupp
gifter till denna undersökning hafva inhämtats genom särskilda fråge
formulär, som utsändts till de inom det danska jordbruket verk
samma arbetsgifvare- och arbetareorganisationerna äfvensom ett antal 
enskilda större jordägare. Svar å formulären lämnades från 104 af lan
dets 108 »landboforeninger» (arbetsgifvareorganisationer) och från 231 
af samtliga 240 »husmandsforeninger» (arbetareorganisationer) samt af 
c:a 800 enskilda landtbrukare. Från dessa sistnämnda erhöllos speci
ficerade uppgifter om den verkliga aflöningen under året för tillhopa, 
omkring 6,900 jordbruksarbetare, nämligen c:a 3,000 manliga och 1,800 
kvinnliga tjänare samt 1,500 manliga och 600 kvinnliga daglönare. 
Organisationerna meddelade däremot beräknade summariska uppgifter 
rörande förhållandena på resp. orter. 

Årsaflöningen för tjänstefolk. 

Kontant aflöning. 

Manliga tjänare: 

Enligt arbetsgifvarnes uppgifter 

> arbetarnes > 

Kvinnliga tjänare: 

Enligt arbetsgifvarnes uppgifter 
> arbetarnes > 

Den öfverensstämmelse, som här visar sig mellan arbetsgifvarnes 
och arbetarnes uppgifter, tyder på, att de angifna talen äro korrekta 
uttryck för de verkliga aflöningsförhållandena. Hela aflöningens värde 
— kontant och in natura — utgjorde sålunda för manliga tjänare 
på landet i genomsnitt något öfver 500 kr. och för kvinnliga tjänare 
350 å 400 kr. Den kontanta sommarlönen var för männen dubbelt 
högre än vinterlönen; för kvinnorna var skillnaden mycket mindre. 

1 Danmarks statistik: Statistiske ileddelelser IV, 20:2. 
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Värdet af kosten för männen var ej fullt så stor som den kontanta 
lönen, men för kvinnorna större; dess belopp uppgick för de förra 
till 64 öre per dag eller c:a 230 kr. per år, för de senare till 54 öre 
per dag eller omkring 200 kr. om året. 

Den kontanta lönens ökning under de senare decennierna åskådlig-
göres af följande tillgängliga uppgifter (arbetsgifvarnes): 

Penningelönens ökning från år 1897 till år 1905 utgjorde sålunda 
för män och kvinnor resp. 23 och 25 %. 

Värdet af kosten steg däremot icke med samma hastighet, hvar-
igenom hela kostnaden för en manlig tjänare kom att ökas med c:a 
16 % och för en kvinnlig tjänare med c:a 12 %. 

Såsom ofvan nämnts, hade från enskilda landtbrukare erhållits 
uppgifter om den verkliga kontanta lön, som under »jordbruksåret» 
1905—06 betalades till hvart och ett af deras (c:a 6,900) tjänstehjon. 
Om samtliga dessa uppgifter för tjänare af olika kön ordnas i 
grupper efter lönens storlek, blir resultatet följande. 

Manliga och kvinnliga tjänare (i %), fördelade på olika löneklasser. 

Af de specificerade uppgifterna framgår vidare, att lönen ökas 
med åldern äfvensom att den är högre vid stora än vid smärre 
gårdar. 

Aflbningen för daglönare företer, särskildt beträffande männen, 
en bestämd skillnad, allt efter som arbetarne hafva anställning under 
hela året eller endast mera tillfälligtvis; i båda fallen måste vidare 
skiljas mellan dem, som arbeta på egen och på arbetsgifvarens kost. 
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Dagaflöning för landtarbetare: 

Fast anställda män: 
Enligt arbetsgifvarnes uppgifter 

> arbetarnes » 

Tillfälligt anställda män: 
Enligt arbetsgifvarnes uppgifter 

> arbetarnes > 

Fast anställda kvinnor: 
Enligt arbetsgifvarnes uppgifter 

» arbetarnes > 

För last anställda manliga daglönare har, med ledning af ofvan 
meddelade och eljest tillgängliga uppifter, den genomsnittliga kontanta 
årsinkomsten beräknats utgöra: 

De tillfälligt anställda kvinnliga daglönarne synas hafva mycket 
växlande aflöningsförhållanden, i allmänhet dock till något högre 
belopp än de fasta arbeterskorna. 

.Beträffande såväl tjänstefolk som daglönare — män och kvin
nor — gäller som regel, att lönebeloppen äro större i Jyl land än på 

Den verkliga arhetstiden (raster oberäknade) utgjorde i genom
snitt för hela landet: 

I detta fall visar sig en tämligen afsevärd skillnad mellan de 
uppgifter, som afgifvits af arbetsgifvarnes och arbetarnes organisationer. 
Emellertid torde med ledning af dem den vanliga arbetstiden kunna 
angifvas till e:a 10 V» timmar under våren och sommaren, 10 Vä å 11 
timmar om hösten och 8 1/a ä 9 timmar under vintern. I jämförelse 
med förhållandena år 1897 hade arbetstiden i genomsnitt förkortats 
med inemot 1 timme. 

Masterna bestodo under sommaren af V timmes uppehåll för 2 
måltider, en på för- och en på eftermiddagen, samt' 1 ä 2 timmars 
middagshvila; om vintern däremot endast ett uppehåll för mellan-
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måltid samt middagshvila af något kortare varaktighet än om som
maren. Rasternas sammanlagda längd per dag belöpte sig sommar
tid till c:a 2 s/i timmar och på vintern till omkring 11/2 timme. 

Sjuk- och begrafningskasseverksamheten i Danmark 
under år 1904. Lag om begrafningskassor. 

Enligt den danske sjukkasseinspektörens senast offentliggjorda 
officiella berättelse voro vid 1904 års slut 1,320 erkända sjuk
kassor i verksamhet . 

A n t a l e t medlemmar1 i dessa kassor uppgick vid samma tid
punkt till 434,758; häraf utgjorde kvinnorna icke mindre än 50-s 
proc. Detta antal representerade omkring 17 proc. eller ungefär en 
sjättedel af Danmarks hela befolkning. 

Utvecklingen af de erkända sjukkassornas verksamhet under de 
närmast föregående åren belyses af följande siffror, hvilka angifva 
antalet sjukkassemedlemmar vid slutet af hvart och ett af åren 
1898—1904 dels absolut taget, dels i proc. af folkmängden:2 

Kassornas inkomster och u tg i f t e r under år 1904 voro följande: 

Inkomster. 

Medlemsbidrag 
Inträdesafgifter, böter o. d. 
Räntor 
Statsbidrag 
Kommunbidrag . . . . 
Öfriga inkomster . . . . 

Utgifter. 

Kontant sjukbjälp . . . 
Sjukhusvård 
Läkarevård 
Medicin 
Barnbördsbjälp, bandager 

o. d 
Förvaltningskostnader o. d. 

1 Här och i det följande är afseende ej fäst vid s. k. bemedlade medlemmar, för 
bvilka kassorna bl. a. ej äro berättigade att uppbära statsbidrag. 

J De för åren 1903 och. 1904 angifna procenttal grnnda sig pl approximerade be
folkningssiffror. 
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Med afseende på utgifterna för läkarevård och medicin är att 
märka, att de erkända sjukkassorna i allmänhet äro enligt lag för
pliktigade att bekosta läkarevåfd för såväl medlemmarne som deras 
hemmavarande barn under 15 år; däremot hafva kassorna ingen lag-
stadgad skyldighet att bekosta medicin. 

Beräknas med ledning af ofvan anförda siffror rörande antal 
medlemmar och sammanlagda medlemsbidrag den genomsnittliga 
medlemsafgiften för år 1904, befinnes denna hafva uppgått till 7 
kr. lJ öre. Den beräknade andelen pr medlem i kassornas sam
manlagda u tg i f t e r utgjorde 10 kr. 50 öre, hvaraf den kontanta 
sjukhjälpen (inkl. sjukhusvården) tagit 4 kr. 58 öre i anspråk, läkare
vården 3 kr. 75 öre, samt förvaltningskostnader o. d. 77 öre. Af 
det under året utanordnade s t a t s b i d r a g e t kom hvarje medlem i 
genomsnitt 3 kr. 12 öre till godo; fördelas statsbidraget på det an
tal medlemmar, som legat till grund för beräkningen af dess stor
lek, nämligen antalet medlemmar vid närmast föregående års slut 
inom de vid samma tidpunkt i verksamhet varande erkända sjukkassor, 
befinnes hvarje sådan medlems genomsnittliga andel i detsamma hafva 
utgjort 3 kr. 25 öre. 

Af följande från sjukkasseinspektörens berättelse hämtade sam
manställning af dels de erkända sjukkassornas sammanlagda ut
gifter för läkarevård under hvarje år alltsedan sjukkasselagens till
komst, dels de för resp. år beviljade — d. v. s. under närmast föl
jande år utanordnade — statsbidragens totala belopp, framgår, hvil-
ken betydelse danska statens bidrag haft för sjukkassorna: 

Det genomsnittliga antalet s jukdagar pr medlem under år 
1904 utgjorde för män 5-2 och för kvinnor 4t, eller i medeltal 4 8. TJt-
föres på grund af dessa och i det föregående anförda siffror en 
approximativ beräkning af det genomsnittliga dagliga beloppet å 
den kontanta sjukhjälpen, erhålles ett värde af 95 öre. 

De erkända sjukkassorna förfogade vid årets slut öfver t i l l 
gångar, uppgående till sammanlagdt 3,348,062 kr., ett belopp, mot-
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svarande 7 kr. 69 öre pr medlem. De med sjukkassorna i många 
fall förenade begrafningskassorna hade häri ingen andel. 

Sjukkasseinspektörens berättelse meddelar som vanligt äfven 
några data rörande de danska Sjuk- och begrafningskassornas för
ening för återförsäkring af begrafningshjälp, hvilken utöfvar sin 
verksamhet delvis under sjukkasseinspektörens ledning. Förenin
gens omfattning och ekonomiska ställning vid hvarje års början 
och slut, alltifrån år 1900, då verksamheten började, angifvas i 
följande tabell: 

Föreningens inkomste r under år 1904 voro följande: 

Utgi f terna voro följande: 

Af de anförda siffrorna framgår, att de regelbundna afgifterna 
till föreningen belöpte sig till 1 kr. 63 öre pr medlem i genomsnitt, 
under det att den på hvarje medlem kommande andelen i utgifterna 
uppgick till 1 kr. 7 öre, hvaraf 1 kr. 1 öre åtgått till begrafningshjälp 
och endast 6 öre till förvaltningskostnader. Årets verksamhet hade på 
grund häraf att uppvisa ett betydande öfverskott; då så äfven varit 
fallet under föregående år, har föreningen till följd häraf kunnat 
samla en ganska afsevärd fond. Det statsunderstöd om 5,000 kr. 
årligen, som vid föreningens bildande beviljades för en tid af 5 år, 
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har i det närmaste täckt förvaltningskostnaderna; de 5 åren gfngo 
med år 1904 till ända, emellertid har sedermera samma bidrag be
viljats för ytterligare 5 år och torde alltså sannolikt komma att 
allt framgent utgå. 

De danska sjukkassorna utöfva äfven ofta begrafningskasse-
verksamhet; enligt sjukkasselagen måste emellertid denna verksam
het hållas skild ifrån den egentliga sjukkasseverksamheten. Den
samma har intill senaste tiden fortgått obunden af lagstadgade for
mer och i det närmaste utan kontroll från statens sida. 

En förändring i dessa hänseenden har åvägabragts genom Lagen 
om tillsyn of ver begrafningskassor af den 1 april 1905, hvilken den 
1 juli samma år trädde i kraft. 

Den helt kortfattade lagen är af föga ingripande natur; dess 
hufvudsakligaste bestämmelser äro i sammandrag följande: 

Till de begrafningskassor, som i lagen afses, räknas sådana, 
hvilkas ändamål är att tillförsäkra medlemmarna eller deras barn 
under 15 år en begrafningshjälp om högst 500 kr. 

Den tillförsäkrade begrafningshjälpen är utmätningsfri. 
Tillsynen öfver begrafningskassorna utöfvas af sjukkasseinspek

tören. 
Begrafningskassorna hafva att till sjukkasseinspektören afgifva 

bl. a.: 
ett exemplar af stadgarna, hvilka skola i vissa i lagen när

mare omnämnda hänseenden angifva grunderna för verksamheten, 
hvart femte år, eller då sjukkasseinspektören sådant påyrkar, en 

förteckning öfver medlemmarne, med angifvande af deras namn, kön 
och födelseår, 

räkenskapsutdrag för hvarje kalenderår. 
Sjukkasseinspektören har dels att till inrikesministeriet afgifva 

en årlig berättelse rörande begrafningskassornas verksamhet, dels 
tillkommer honom äfven att genom infordrade uppgifter eller på ort 
och ställe inhämta närmare kännedom om kassornas räkenskaper och 
verksamhet. Vidare åligger honom att tillhandagå med råd och 
upplysningar vid upprättandet af nya begrafningskassor. Hvart 
femte år skall af honom en undersökning verkställas rörande hvarje 
kassas ställning; resultatet af denna undersökning skall delgifvas 
respektive kassor och rapport om densamma afgifvas till inrikesmi
nisteriet. I förekommande fall har sjukkasseinspektören slutligen att 
lämna anvisningar för afhjälpande af uppkomna ekonomiska svå
righeter. 

Någon befogenhet att i dessa fall direkt föranstalta om vid
tagandet af lämpliga åtgärder synes emellertid icke vara honom 
gifven. 
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Registrering af sjukkassor i Sverige år 1906. 
Första kvartalet. 

(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1906. 

(Preliminär redogörelse.) 

Första kvartalet. 

Af de förut redovisade under år 1905 påbörjade 175 arbets
inställelserna kunde vid innevarande års början, såvidt kändt, n:r 
18, 23, 28, 39, 93, 105, 164, 168, 171 och 172 betraktas såsom prin
cipiellt olösta, ehuru ingen af dem vid ifrågavarande tidpunkt kunde 
anses hafva karaktären af aktuell arbetsinställelse. 

Af dessa äro numera (den 15 juli 1906) följande äfven principiellt 
bilagda, nämligen: 

N:r 23, berörande skoarbetare, Vänersborg, påbörjad den 23 febr. 1905, afslntad 
den 29 maj 1906; 

> 105, > skoarbetare, Lundby, påbörjad den 22 juni 1905, afslntad den 
29 maj 1906; 

> 168, • kvarnarbetare, Mjölby, påbörjad den 27 nov. 1905, afslntad 
den 9 april 1906. 

Den 1 jan. 1906 kvarstående aktuella arbetsinställelser voro 
nedannämnda: 

N:r 36, berörande mureriarbetsmän, Malmö, påbörjad den 27 mars 1905 (blockad); 
• 142, » konditoriarbetare, Göteborg, påbörjad den 13 sept. 1905; 
» 147, > glasarbetare, Johansfors, påbörjad den 30 sept. 1905; 
> 149, > tobaksarbetare, Einkaby, påbörjad dan 6 okt. 1905. 

När n:r 36, 142 och 147 afslutats, finnes redan i nästföregående 
redogörelse angifvet. I konflikten inom tobaksarbetarefacket i Rin-
kaby, n:r 149, har, enligt uppgift, omkr. den 15 innevarande juli 
öfverenskommelse träffats. 

Af under 1906 års första kvartal inträffade arbetsinställelser 
redovisas här nedan 48. Af dessa hafva 14 börjat i januari, 12 i 
februari och 22 i mars, samt hafva, enligt nu tillgängliga uppgifter, 
direkt berört inalles 53 arbetsgifvare och c:a 2,300 arbetare. (För 
första kvartalet under förlidet år äro de motsvarande siffrorna: 37 
påbörjade arbetsinställelser — 10 i januari, 15 i februari och 12 i 
mars —, hvilka direkt berörde 102 arbetsgifvare och c:a 2,700 ar
betare.) 

15 
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Varaktigheten af de i efterföljande öfversikt upptagna 44 arbets
inställelserna, hvilka påbörjats under första kvartalet och såväl fak
tiskt som principiellt afslutats, kan angifvas för 41. Den närmare 
fördelningen ter sig sålunda: 

Arbetsinställelser med en varaktighet af: 

De återstående fyra konflikterna äro ännu pågående och hafva 
varat, två öfver 150 dagar, två öfver 100. 

Till sin karaktär äro 35 strejker, 3 lockouter och 10 af blandad, 
obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

Det fack, som under kvartalet berörts af de flesta konflikterna, 
13, är grofarbetarefacket; i dessa hafva 14 arbetsgifvare och c:a 900 
arbetare varit direkt invecklade. Stenarbetarefacket har berörts af 
4 konflikter, transportarbetare-, järn- och metallarbetare-, skrädderi
arbetare- och typograffacken af hvartdera 3 konflikter. 

Samtliga under första kvartalet påbörjade arbetsinställelser 
hafva haft lokal karaktär. De fördela sig på följande sätt inom 
de olika delarna af landet: 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är kändt i samtliga fall 
utom ett och uppgår, som nämndt, till 53. Hela antalet direkt be
rörda arbetare utgör c:a 2,300, och af dessa kommer det högsta 
antalet, eller c:a 900 (c:a 39 %), på grofarbetarefacket, det näst högsta, 
eller c:a 300 (c:a 13 %), på skoarbetarefacket. 

Antalet strejkande är kändt i samtliga fall och utgör tillhopa 
c:a 1,600; i de tre lockouterna voro c:a 220 och i de återstående 10 
arbetsinställelserna af blandad, obestämbar eller ej uppgifven karak
tär c:a 450 arbetare direkt invecklade. 
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Beträffande antalet genom konflikterna förlorade arbetsdagar 
hafva beräkningarne i föregående redogörelser afsett enbart den 
arbetstid, som gått förlorad genom de under kvartalet påbörjade och 
tillika afslutade konflikterna. De uppgifter i förevarande hänseende, 
som föreligga rörande ännu oafslutade konflikter, hafva nämligen 
icke varit och kunna äfven framdeles näppeligen beräknas blifva så 
fullständiga, som önskligt vore. 

Ett försök skall emellertid göras att hädanefter för hvarje 
kvartal beräkna totalsumman af under kvartalet förlorade arbets
dagar, d. v. s. antalet arbetsdagar, som gått förlorade på grund af 
samtliga under kvartalet pågående arbetsinställelser. Gifvetvis kom
mer dock beräkningen därigenom att blifva af mera approximativ 
natur än förut. 

För innevarande års första kvartal har på detta sätt antalet 
förlorade arbetsdagar beräknats uppgå till i rundt tal 70,000, däraf 
omkring 21,500 för af konflikterna indirekt berörda arbetare. Af de 
70,000 förlorade arbetsdagarne komma c:a 40,700 på arbetsinställelser, 
påbörjade under nästföregående år, och den största delen häraf på 
den omfattande arbetsinställelsen inom byggnadsfacket i Malmö, 
hvilken icke afslutades förrän den 18 febr. innevarande år. Främst 
står grofarbetarefacket med c:a 30,000 förlorade arbetsdagar, där
näst följer murarefacket med c:a 12,800, sågverksindustriarbetare-
facket med c:a 6,000, glasarbetarefacket med c:a 5,800 och träarbetare-
facket med e:a 4,000 förlorade arbetsdagar. 

I 23 fall hafva arbetsgifvarna icke varit organiserade, i 9 fall 
hafva de tillhört organisation, och i 16 fall saknas uppgifter uti 
ifrågavarande hänseende. 

Arbetarne hafva i 29 fall samtliga tillhört facklig organisation, 
i 10 fall delvis (däraf i 4 fall med visshet till största delen) och i 
8 fall alla varit oorganiserade; för 1 fall saknas uppgift härom. 

Konflikternas hufvudorsäker kunna fördelas i följande grupper: 

fråga om löneförhöjning . . . . i 17 fall personliga förhållanden . . . . i 5 fall 
fråga om lönesänkning . . . . i 4 > organisationsspörsmål i 3 > 

andra lönefrågor i l l •» andra orsaker i 8 > 

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

Beträffande resultatet må anföras, att af de 48 konflikterna 10 
afgjorts genom kompromiss, af hvilka 4 kunna anses hafva utfallit 
i hufvudsak enligt arbetarnes fordringar och de öfriga 6 lösts efter 
ungefär lika stora eftergifter å ömse sidor. Af öfriga 38 konflikter 
hafva 10 ledt till arbetets återupptagande på de af arbetsgifvåren 
uppställda villkoren, i 3 fall hufvndsakligen med nya arbetare, i 1 
fall med delvis nya arbetare och i 6 fall med den förutvarande 

(Forts. sid. 214.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifyare. a. = arbetare 
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i Sverige, påbörjade under år 1906. 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerekollegii ombad. 
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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 1906. 
kvartalet. 

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

(Arbetames nppgiftei i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifyare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1906. 
kvartalet. 

fr&n arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombad. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afrike 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 

arbetsstyrkan. 23 konflikter hafva biJagts i enlighet med arbetar-
nes fordringar. Såsom] redan nämnts, äro 4 ännu pågående. Rö
rande 1 konflikt föreligga med hänsyn till resultatet ofullständiga 
uppgifter. 

I två fall har konflikten lösts genom skiljedom. 
Vid en sammanställning af de föreliggande konflikternas orsaker 

och resultat visar det sig bland annat, at t af de 32 konflikter, som 
föranledts af lönefrågor, 6 bilagts i enlighet med arbetsgifvarens 
fordringar, 15 i enlighet med arbetarnes och 8 efter ömsesidiga efter
gifter; 2 äro ännu icke afslutade, och rörande 1 äro uppgifterna i 
förevarande hänseende ofullständiga. Arbetsstyrkan i de 15 kon
flikter, hvilka bilades helt eller hufvudsakligen i enlighet med 
arbetarnes fordringar, var i 13 fall helt eller delvis organiserad, i 
2 fall oorganiserad. 

För öfrigt kan anmärkas, att enligt de föreliggande uppgifterna, 
hvilka i 7 fall äro ofullständiga eller hvarandra motsägande i denna 
punkt, 13 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar parterna 
emellan, under det att i 28 fall några dylika icke ägde rum. 

Beträffande förekomsten af aftals- och kontraktsbrott framkastar 
den ena parten beskyllning i detta hänseende mot den andra i 11 
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i Sverige, påbörjade under år 1906. 
kvartalet. 

från arbetsgifvarnes, anfärda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollcgii onibud. 

fall. I 19 fall uppgifves samstämmigt intet aftals- eller kontrakts
brott hafva förekommit, i 12 fall, angående hvilka uppgift före
ligger endast från den ena parten, besvaras frågan likaledes nekande, 
och rörande 6 arbetsinställelser lämnas af uppgifterna ingen till
förlitlig ledning i denna pankt. 

Rörande 37 af de 48 här omnämnda arbetsinställelserna märkes, 
att icke några nya arbetare antogos under konflikten; i 7 fall an
togs en del nya arbetare, och i 3 fall fylldes ledigheterna fullstän
digt. I 1 fall äro uppgifterna ofullständiga. Efter konfliktens slut 
återgingo alla de förutvarande arbetame i arbetet i 30 fall, en del 
i 5 fall; i 4 fall återvände inga. Rörande 5 konflikter äro upp
gifterna bristfälliga. 4 konflikter äro, som nämndt, ännu pågående. 

Vidkommande här redovisade under 1906 års första kvartal 
inträffade 48 konflikter hafva svar ingått från bägge parterna i 40 
fall, endast från arbetsgifvare i 4 fall och endast från arbetare i 2 
fall. Rörande 1 konflikt föreligga uppgifter från K. Kommerskollegii 
ombud och den ena parten, rörande 1 endast från kommunalnämnds 
ordförande. 
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Arbetsinställelser i Danmark 1897—1904. 

Den danska statistiska centralbyrån har nyligen publicerat en 
redogörelse för strejker och lockouter i Danmark 1900—1904, i hvil-
ken äfven pä hvarje punkt angifvas motsvarande siffror för hvart 
och ett år i föregående treårsperiod 1897—99. Ett kort referat af de 
viktigare resultaten följer härnedan. 

Hvad först angår metoden för primäruppgifternas införskaffande, 
afser denna, i likhet med hvad hos oss är fallet, att erhålla uppgif
terna från de stridande parterna själfva utan annan förmedling än 
vederbörande arbetsgifVare- och arbetareorganisationer, där parterna 
tillhöra sådana. Anmärkningsvärdt synes, att beträffande de under 
8-årsperioden inträffade 710 arbetsinställelserna uppgifter från bägge 
parterna endast ingått i 282 fall (40 %). I 135 fall (19 %) föreligga 
uppgifter endast från arbetsgifvarne, i 194 fall (27 %) endast från 
arbetarne, och rörande ett så stort antal som 99 arbetsinställelser 
(14 %) saknas helt och hållet uppgifter från vederbörande parter. 

De 710 arbetsinställelserna fördela sig i anseende till begynnelse-
datum på följande sätt på de olika åren: 

Som synes, står med afseende å arbetsinställelsernas antal år 
1898 främst med 147; minsta antalet, 57, har inträffat år 1901. 

Något mer än två femtedelar, 294, af arbetsinställelserna hafva 
inträffat i Köpenhamn och Fredriksberg med angränsande kommuner, 
knappt två femtedelar, 273, i öfriga städer och knappt en femtedel 
på landsbygden. Endast 6 arbetsinställelser hafva berört landet i 
dess helhet. 

De arbetaregrupper, som hemsökts af de flesta arbetsinställelserna, 
hafva varit: jord- och betonarbetare med 53 arbetsinställelser, »icke 
facklärda arbetare inom industri och handel» med 49 och »åtskilliga 
fabriksarbetare» med 46. Därnäst följer skräddarefacket med 40 arbets
inställelser, snickare- och stolmakarefaeket med 39, smeds- och maskin
arbetarefacket med 35, bageri- och konditoriarbetarefacket med 28, sko-
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makare- och murarefacken med hvartdera 25, målarefacket med 23, 
tobaks- och cigarrarbetarefacket, bleckslageriarbetarefacket och landt-
arbetarefacket med hvartdera 21, väfveri- och textilarbetarefacket med 
20. Öfriga arbetsinställelser äro fördelade på 48 olika fack. 

I de flesta fall äro arbetsinställelserna inom ett fack tämligen 
jämnt fördelade på de olika åren. Härifrån gifvas dock undantag. Så 
t. ex. falla af skrädderiarbetarefackets 40 arbetsinställelser ej mindre 
än 28 på de två första åren, af bageriarbetarefackets 28 arbetsinstäl
lelser 16 likaledes på de två första åren, af snickeriarbetarefackets 39 
arbetsinställelser 18 på de två sista åren. 

Arbetsinställelsernas fördelning i anseende till begynnelsedatum 
på årets olika månader gifver vid handen, att de flesta kommit till 
utbrott på våren och försommaren, medan den lugnaste tiden infallit 
under årets tre sista månader. Af de olika månaderna står april 
främst med 100 arbetsinställelser, nära ljt, och november sist med 
36, knappt 1/so af samtliga perioders arbetsinställelser. 

Till sin karaktär uppgifvas af de 710 arbetsinställelserna 558 
hafva varit strejker, 48 lockouter och 104 af blandad eller obestäm
bar natur. 

Arbetsinställelsernas hufvudorsaker hafva fördelats i följande 
grupper: 

Som häraf framgår, voro lönefrågor den direkta orsaken till ar
betsinställelse i det långt öfvervägande antalet fall, eller 432 (öfver 
60 %). De flesta af dessa lönestrider utgingo från arbetarne och gällde 
löneförhöjning. 

Varaktigheten för de här redovisade 710 arbetsinställelserna är 
känd för något öfver 6/i, eller för 509. Den närmare fördelningen 
ter sig sålunda. 

Arbetsinställelser med en varaktighet af: 

Af de 509 arbetsinställelser, hvilkas varaktighet är känd, på-
gingo sålunda c:a 3A kortare tid än en månad, 1/B—V6 mellan 1 och 
3 månader; blott Vio varade längre tid än 3 månader. Att märka är, 
att i antalet arbetsinställelser af okänd varaktighet ingår ett ganska 
stort antal sådana, hvilka, äfven om själfva arbetsinställelsen kunde 
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anses faktiskt hafva upphört, dock voro principiellt oafslutade på så 
sätt, att de öfvergått i blockadtillstånd. 

Antalet arbetsgifvare är kändt för 655 arbetsinställelser och ut
gör 8,950, antalet arbetare för 575 och utgör 71,398 samt antalet för
lorade arbetsdagar för 438, utgörande 3,625,889. Uppgifter saknas 
sålunda beträffande antalet arbetsgifvare för c:a V12 af samtliga arbets
inställelser, beträffande antalet arbetare för c:a V och beträffande an
talet förlorade arbetsdagar för 2/5- Antalet genom öfriga arbetsin
ställelser förlorade arbetsdagar har beräknats till c:a 200,000, hvar-
för totalsumman för hela perioden kan anslås till c:a 3,800,000. 

Det öfvervägande antalet arbetsinställelser, öfver 6/7 af samtliga, 
berörde blott en enda arbetsplats. I medeltal för hela 8-årsperioden 
har hvarje arbetsinställelse berört 14 arbetsplatser. Främst står i 
detta hänseende den stora lockouten inom skilda fack år 1899, som 
berörde icke mindre än 4,500 arbetsplatser. 

Flertalet arbetsinställelser, rörande hvilka uppgifter föreligga, 
eller V5i berörde ett mindre antal än 50 arbetare. Blott 66 arbets
inställelser gjorde flera än 100 arbetare arbetslösa, men samtliga ge
nom dessa 66 arbetsinställelser arbetslösa utgjorde icke mindre än 6/7 
af hela antalet under 8-års-perioden arbetslösa arbetare. I genomsnitt 
för hela perioden berörde hvarje arbetsinställelse 124 arbetare. 

Ännu tydligare framstår den roll, de stora arbetsinställelserna 
spela vid beräkningen af den genom samtliga arbetsinställelser upp
komna ekonomiska förlusten, om man betraktar antalet förlorade ar
betsdagar och deras fördelning. E n knapp sjättedel af samtliga un
der perioden inträffade arbetsinställelser, rörande hvilka uppgifter i 
detta hänsende föreligga, eller 69, medförde en förlust af öfver 1,000 
arbetsdagar, men sammanlagda antalet af genom dessa 69 arbetsin
ställelser förlorade arbetsdagar uppgick till icke mindre än 3,553,000, 
eller nära 50 gånger det antal, som beräknats hafva gått förloradt 
genom öfriga 369 arbetsinställelser, rörande hvilka uppgifter i detta 
hänseende föreligga. På den stora lockouten år 1899 ensamt komma 
2,713,000 förlorade arbetsdagar, eller nära a/4 af hela den för 8-årsperioden 
beräknade summan. Under intet af här omhandlade år uppgår emeller
tid antalet förlorade arbetsdagar till 1 % af hela antalet arbetsdagar, 
och efter år 1900 kan intet år uppvisa en genomsnittlig förlust af 
1 arbetsdag per arbetare inom industri och handtverk. 

Rörande genom arbetsinställelserna direkt förlorad arbetslön före
ligga uppgifter i 371 fall, hänförande sig till 3,455,000 förlorade ar
betsdagar. Denna förlust har beräknats uppgå till c:a 14,150,000 
kronor, hvaraf på den stora lockouten år 1899 kommer ett belopp af 
nära 12 mill. kronor. Oaktadt ifrågavarande uppgifter gälla ett så 
jämförelsevis ringa antal arbetsinställelser, 371 af 710, hänföra de 
sig dock till de betydelsefullaste. Den genom periodens samtliga ar-
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betsinställelser förorsakade förlusten i arbetslön h a r . beräknats till 
15 ä 157s million. 

Af intresse är nedanstående sammanställning, utvisande, i huru 
hög grad förlusten drabbat de olika delarne af landet, samt den be
räknade genomsnittliga förlusten per dag. 

Arbetsdagens olika värde i arbetslön beror naturligen därpå, att 
högt aflönade och lågt aflönade arbetare icke äro lika representerade i de 
olika grupperna. Som synes, var den genomsnittliga daglönen betyd
ligt högre för de arbetare, som berördes af de hela landet omfattande 
arbetsinställelserna. Orsaken härtill är att finna i den omständig
heten, att den stora lockouten år 1899 berörde de högst aflönade ar-
betarne under den tid på året, då arbetsförtjänsten normalt är störst. 
Beträffande den jämförelsevis höga daglönen på landsbygden är att 
märka, att densamma icke afser landtarbetare, utan nästan uteslutan
de på landet anställda industriarbetare. 

Med hänsyn till resultatet hafva arbetsinställelserna fördelats i 
följande grupper: 

Häraf framgår, att arbetarne i nästan dubbelt så många fall 
som arbetsgifvarne afgått med segern. Den verkliga innebörden 
häri kommer emellertid till synes först vid betraktande af, till hvilka 
af ofvanstående grupper de mera vidtomfattande arbetsinställelserna 
äro att hänföra. 

E n sammanställning af resultat med varaktighet och antal för
lorade arbetsdagar gifver vid handen följande. Betraktas antalet 
förlorade arbetsdagar, framgår häraf, att det var de minst betydelse
fulla arbetsinställelserna, som förblefvo olösta eller rörande hvilka 
bristfälliga uppgifter föreliggande därnäst minst betydelsefulla, som 
löstes i enlighet med arbetarnes fordringar, samt de betydelsefullare, 
som löstes genom kompromiss eller i enlighet med arbetsgifvarnes 
fordringar. 
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Sammanställningen af resultat och varaktighet, kända för 381 
arbetsinställelser, gifver vid handen nedanstående. 

Det visar sig sålunda, att det är arbetsinställelserna med kort 
varaktighet, som jämförelsevis oftast bilagts i enlighet med arbetar-
nes fordringar, och jämförelsevis mindre ofta de långvarigaste. Ju 
längre en arbetsinställelse varar, dess mindre sannolikhet finnes det 
således för att densamma skall sluta med arbetarnes seger. Huru
vida det, som ofvanstående sammanställningar utvisa, kan betraktas 
som allmängiltiga regler, därom torde vara svårt att döma. 

Ett visst intresse erbjuder den iakttagelsen, att i Danmark under 
ifrågavarande 8-årsperiod, 1897—1904, arbetsinställelserna i det stora 
hela haft en olikartad karaktär under periodens förra och senare 
hälft. Under den förra hälften synas de nämligen kunna karakteri
seras såsom angreppsstrider från arbetarnes sida, förorsakade af deras 
kraf på högre lön och förbättrade arbetsförhållanden i allmänhet, 
under det att den senare hälftens arbetsinställelser till större del 
voro försvarsstrider, i hvilka arbetarne bekämpade försök till reduk
tioner i löneförmåner, angrepp på föreningsrätten etc. Under bägge 
dessa perioder synes den angripande parten i de flesta fall hafva hem
fört segern. 

Af periodens 710 arbetsinställelser hafva 32 afgjorts genom skilje
dom. Förmedling af utomstående, till hvilka jämväl hänförts orga
nisationernas förtroendemän, har under de sex sista åren af perioden 
förekommit i 117 fall. För åren 1897 och 1898 saknas uppgifter i 
detta hänseende. 
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Statistiska arbetslöshetsundersökningar i Norge. 

Frågan om arbetslösheten och dess bekämpande har sedan länge 
varit aktuell i Norge. På grund af den ekonomiska kris, som under 
åtskilliga år oafbrutet hemsökt landet, har arbetslösheten gjort sig 
hårdt kännbar och särskildt i Kristiania vid vissa tidpunkter anta
git mycket betydliga proportioner. En af de åtgärder, som i an
ledning häraf vidtagits, var inrättandet af kommunala arbetsförmed
lingsanstalter, nämligen först i Kristiania år 1898 och sedermera 
i Bergen, Trondhjem och Stavanger. Af innevarande års storting 
har också antagits en kungl. proposition angående lag om arbets
förmedling, i hufvudsak öfverensstämmande med det förslag, som år 
1903 afgafs af en för frågans utredning ti l lsatt kommitté. 

De statistiska månadsrapporter,1 som afgifvas rörande verksam
heten vid dessa arbetsförmedlingsanstalter, lämna naturligtvis ett 
utmärkt material för kännedomen om arbetsmarknadens läge och andra 
å arbetslösheten influerande förhållanden. Med systematisk fördelning 
efter olika yrken samt efter kön meddelas uppgifter rörande antalet 
lediga platser, antalet af tillfälligt eller fast tillsatta platser, antalet 
fall af arbetslöshet, antalet arbetssökande personer bosatta inom eller 
utom staden äfvensom rörande dessa personers försörjningsplikt. För 
de arbetssökande inhämtas jämväl upplysningar om den tid de sak
nat arbete, intill dess att anstalten kunnat bereda dem sådant. 
Dessa upplysningar sammanställas i anstalternas årsredogörelser,2 så 
att däraf framgår arbetslöshetstidens längd inom olika yrken samt 
för personer af skilda kön och åldrar. 

De uppgifter om arbetslösheten, som på denna väg erhållas, äro 
ur många synpunkter förträffliga, men stå naturligtvis till buds en
dast för de orter, som äga kommunala arbetsförmedlingsanstalter. 
Och äfven för dessas vidkommande äro de ingalunda uttömmande 
och fullt beviskraftiga, enär endast mindre delen af de arbetslösa pläga 
vända sig ti l l anstalterna och där registreras. 

För at t vinna fullt tillförlitlig kännedom om denna fråga hafva 
åtskilliga norska städer anordnat särskilda arbetslöshetsräknin
gar, som visserligen ej afse förhållandenas utveckling under de olika 

1 De i >Meddel.> regelbundet publicerade summariska uppgifterna från norska 
arbetsförmedlingsanstalter hafva sammandragits efter deras månadsrapporter. 

" Jfr »Meddel.. 1903, s. 130 f. 
16 
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årstiderna, men åtminstone för en viss tidpunkt ge en korrekt bild 
af arbetslöshetens omfattning. I Kristiania, där genom kommunens 
statistiska kontor folkräkningar regelbundet företagas å någon af de 
första dagarna i året, upptogs år 1903 i samband därmed jämväl 
arbetslösheten till undersökning. Ar 1904 upprepades detta försök, 
och då vederbörande myndigheter ej föranstaltat därom år 1905, verk
ställdes i mars detta år en motsvarande undersökning, anordnad af 
de arbetslösa själfva samt en del fackföreningsmedlemmar under led
ning af chefen för kommunens statistiska kontor. 

Dessa undersökningar gåfvo till resultat, at t bland samtliga män 
öfver 15 år i Kristiania — år 1900 utgörande 61,137 — voro 4,984 
arbetslösa den \/i 1903, 5,245 den \ i 1904 samt 4,954 den 5/s 1905. 
Vid den sistnämnda arbetslöshetsräkningen hade 434 eller 8-8 % 
varit arbetslösa i högst 4 veckor och 4,084 eller 81? % under längre 
tid; för de återstående 436 eller 8"8 % saknades uppgifter härom. 
Undersökningen hade denna gång verkställts genom frivilliga räk
nare, som besökte husen och inhämtade uppgifter rörande deras in
vånare. 

Efter initiativ af statens statistiska byrå och på förslag af re
geringen beviljade stortinget i mars 1905 ett belopp af 500 kronor 
till förberedande af likartade arbetslöshetsräkningar i större kommu
ner, som voro villiga at t anordna sådana, äfvensom till bearbetande 
af de därvid vunna resultaten. I anledning häraf hänvände sig 
centralbyrån omedelbart t i l l 22 större städer, af hvilka Fredriksstad, 
Sarpsborg, Porsgrund och Skien under april—maj anställde undersök
ningar enligt byråns anvisningar och med användande af dess for
mulär. För våren 1905 föreligga sålunda systematiskt inhämtade 
och någorlunda uttömmande uppgifter beträffande åtskilliga af södra 
Norges viktigaste städer; de hufvudsakliga resultaten framgå af 
följande slutsiffror: 

Vid folkräkningen i Kristiania den 1 januari innevarande år 
har anordnats en arbetslöshetsundersökning efter delvis andra prin
ciper än de förut tillämpade. Vid föregående tillfällen skulle samt
liga uppgifter för alla invånare i ett hus af dem själfva antecknas å 
samma lista; det torde då ej sällan hafva inträffat, att verkligen 
arbetslösa personer ej velat lämna meddelande härom och därme.l 
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bringa sin prekära ställning till de öfrigas och husvärdens känne
dom. Vid den sista undersökningen däremot hafva erforderliga blan
ketter genom polismyndigheten utdelats till och (eventuellt i för-
segladt kuvert) insamlats hos hvarje familj, hvarigenom all risk 
för indiskretion undanröjts. Då uppgifterna om arbetslöshet afgifvas 
å särskilda formulär, vinnes jämväl den förmånen, at t de kunna be
arbetas oberoende af folkräkningslängåerna. De använda arbetslös
hetsblanketterna upptaga följande frågor: bostad, namn, födelseår 
och -ort, inflyttning till staden, civilstånd, försörjningsplikt, yrkes
utbildning, sista anställningens art, senaste arbetsgifvare, tillfällig 
anställning eller sysselsättning vid kommunalt nödhjälpsarbete, tid
punkt för arbetslöshetens början samt arbetslöshetens omfattning un
der loppet af senaste året. Denna sista fråga gäller sålunda alla fall 
af arbetslöshet under året, vare sig personerna i fråga vid arbetslös
hetsräkningen voro arbetslösa eller ej. 

Under början af år 1906 hafva för öfrigt i ett tjugutal norska 
städer anställts arbetslöshetsräkningar af mer eller mindre omfat
tande art. 

Detta systematiska arbete för arbetslöshetsfrågans belysning har 
ledts af den vid statistiska centralbyrån från 1 april 1903 anordnade 
afdelningen för arbetslöshetsstatistik. I början af år 1902 inkommo 
till stortinget från arbetarekretsar i Kristiania framställningar om 
åtgärder för at t lindra den stora arbetslösheten i staden. Med an
ledning häraf beslöt stortinget anmoda regeringen att utreda frågan 
om socialstatistikens utvidgande, särskildt till belysande af arbets
lösheten i landet, at t meddela stortinget resultatet af utredningen, 
äfvensom att framlägga de förslag rörande åvägabringandet af en 
sådan statistik, hvilka eventuellt kunde befinnas lämpliga. 

I infordradt utlåtande den 30 juni 1902 redogjorde statistiska 
centralbyrån för det sätt, på hvilket arbetslöshetsstatistiken borde 
ordnas, nämligen företrädesvis genom inhämtande och bearbetande af 
månatliga uppgifter från arbetarne3 fackföreningar, från arbetsgif-
varne och deras föreningar samt från arbetsförmedlingsanstalter 
o. s. v. Därjämte borde två gånger om året, t. ex. i februari och 
augusti, inhämtas mer ingående upplysningar, nämligen om de arbets
löses ålder, familjeförhållanden och fackutbildning samt rörande 
arbetslöshetens orsaker och varaktighet. Dessa sistnämnda uppgif
ter skulle inhämtas först och främst genom fackföreningarna, men 
äfven genom direkta förfrågningar hos de arbetslösa själfva eller 
genom medverkan af vederbörande kommunalstyrelser. Slutligen 
borde tid efter annan, t. ex. hvart tionde år, företagas en mer full
ständig räkning af de arbetslösa med ingående undersökningar af 
därmed sammanhängande förhållanden. Statistiska centralbyrån 
framhöll jämväl vikten af, att de vunna resultaten regelbundet 
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publicerades i en officiell månadsskrift, genom hvilken dels säkra 
utgångspunkter kunde omedelbarligen vinnas för a t t bedöma arbets
marknadens läge och särskildt arbetslösheten, dels ock bäst beford
rades ett lifligare intresse hos fackföreningen och andra, af hvilkas 
tillmötesgående denna statistik vore främst beroende. Införskaffan
det, bearbetandet och offentliggörandet af detta statistiska material 
kunde antingen öfverlämnas åt en särskild arbetsstatistisk byrå 
eller ock t i l l ett redan förefintligt ämbetsverk, i föreliggande fall 
statistiska centralbyrån. 

E t t i öfverensstämmelse härmed framlagdt regeringsförslag blef 
den 12 december 1902 af stortinget antaget, och den 1 april 1903 
började afdelningen för arbetslöshetsstatistik sin verksamhet under 
ledning af en utaf centralbyråns sekreterare samt tvenne assi
stenter. 

I sin mänadspublikation »Arbeidsmarkedet» framlägger afdel
ningen resultaten af sina undersökningar rörande arbetslösheten i 
Norge. Materialet för dessa utredningar införskaffas, såsom ofvan 
antydts, förnämligast på trenne olika vägar, nämligen genom de 
kommunala arbetsförmedlingsanstalterna, hvilkas ofvan omnämnda 
rapporter i hufvudsak återgifvas och belysas, samt genom dels ar-
betsgifvarnes och dels arbetarnes organisationer. 

Genom öfverenskommelser med vissa arbetsgivareföreningar har 
afdelningen utverkat, a t t regelbundna uppgifter per månad insändas 
från ett antal större fabriker, hufvudsakligen inom mekaniska verk
stadsindustrien, textil- samt trämasse- och pappersindustrien. Dessa 
besvara endast förfrågningar om antalet vid arbetsstället sysselsatta 
arbetare vid månadens slut samt huruvida arbetet fortgått oafbrutet 
under månadens lopp. Oaktadt dylika uppgifter hit t i l ls lämnats af 
endast en mindre del af arbetsgifvarne inom de ifrågavarande indu
strigrenarna, så äro de af ganska stort intresse för belysande af 
arbetskraftens fluktuationer. Åtskilliga arbetsgivareorganisationer 
afgifva därjämte på särskild framställning allmännna omdömen rö
rande arbetsmarknadens läge å en ort eller inom en viss yrkesgren. 

Det mest omfattande och detaljerade materialet för arbetslös
hetsfrågans belysande erhålles från arbetarnes organisationer, i hvil
kas intresse det ligger a t t iakttaga arbetsmarknadens läge och hvilka 
lät t erhålla kännedom om arbetslöshet bland medlemmarne. På en 
kongress i Krist iania i maj 1903 beslöt arbetarnes landsorganisation 
a t t lämna statistiska centralbyrån sin medverkan för erhållandet af 
erforderliga primäruppgifter. Sådana införas af de lokala fackför
eningarna å särskildt utarbetade formulär, hvilka insändas t i l l resp. 
förbundsstyrelse eller t i l l landsorganisationens sekreteriat och där 
sammanföras, hvarefter de ingå t i l l afdelningen för arbetslöshetssta
tistik. Denna mottager äfven direkta rapporter från en del fristå-
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ende lokalföreningar. De använda formulären upptaga följande frå
gor: antal medlemmar (män och kvinnor) inom föreningen samt deras 
försörjningsplikt; antal arbetslösa medlemmar under månadens lopp; 
hela antalet arbetsdagar, som under månadens lopp gåt t förlorade 
på grund af arbetslöshet; arbetslöshetens varaktighet; antalet arbets
lösa medlemmar på månadens sista dag. 

De på detta sätt inhämtade uppgifterna från föreningar inom 
olika yrken och skilda delar af landet hafva regelbundet för hvarje 
månad bearbetats och publicerats i tidskriften, men ännu ej gjorts 
t i l l föremål för en sammanfattande och mera ingående framställning. 
Efter en sammanställning, som gjorts af en norsk departemental 
kommitté, anföras här nedan några hufvudsakliga resultat rörande 
arbetslösheten under olika månader samt skilda yrken för tiden juli 
1903(1904)—juni 1905. 

Arbetslöshet bland fackföreningsmedlemmar. 
a) under olika årstider (juli 1903—juni 1905): 

h) inom skilda yrkesgrenar (juli 1904—juni 1905): 
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De nu meddelade uppgifterna basera sig på rapporter rörande 
10—13,000 fackföreningsmedlemmar, således ett alltför ringa mate
rial för att däraf skulle kunna dragas bestämda slutsatser rörande 
arbetslöshetens förekomst bland samtliga industriarbetare. Otvifvel-
aktigt gifva de dock en i hufvudsak riktig uppfattning af de väx
lande förhållandena inom olika yrken och under skilda årstider. 

Såsom ofvan visats har statistiska centralbyråns afdelning för 
arbetsstatistik jämväl tagit initiativet till anordnande af särskilda 
systematiska arbetslöshetsräkningar i landets större städer. De 
viktigaste resultaten häraf hafva publicerats i »Arbeidsmarkedet», 
hvilken i öfrigt meddelar summariska öfversikter öfver arbetslös
heten i vissa andra länder. 

Arbetsförmedling under år 1906. 

Första kvartalet. 

Under hänvisning till tabellerna å sid. 231—242 redogöres här 
för de hufvudsakliga resultaten af Aerksamheten under innevarande 
års första kvartal vid de offentliga arbetsförmedlingsanstalterna i 
Sverige. Förutom de absoluta talen för frekvensen vid anstalterna 
meddelas uppgifter om proportionen mellan antalet arbetssökande, 
lediga platser och tillsatta platser, enär däraf kunna dragas vissa 
slutsatser rörande arbetsmarknadens läge. 

Därjämte bifogas en summarisk redogörelse för arbetsförmedlings
verksamheten under kvartalet vid Köpenhamns arbetsanvisnings-
kontor samt vid formedlingsanstalter i Norge och Tyskland. 

Sverige. 

Från och med årets början bedrifves arbetsförmedlingsverksam
het vid kommunala anstalter i 7 svenska städer, nämligen Stock
holm, Göteborg, Malmö, Lund, Hälsingborg, Karlstad och Sundsvall.1) 
Ehuru flertalet af dessa anstalter helt nyligen inrättats och följakt
ligen ännu ej hunnit full utveckling, är deras verksamhet redan af 
betydande omfattning, såsom ock framgår af nedanstående siffror: 

') Med afseende å de nedan meddelade uppgifterna må erinras, att rubriken 
> arbetssökande», som i allmänhet betyder ansökningar om arbete, för Snndsralls-
anstaltens vidkommande är liktydig me'd arbetssökande personer. Då nämnda anstalt 
har en jämförelsevis mindre omfattande verksamhet, Mifva de sammanfattande siffrorna 
tor samtliga anstalter föga berörda af ifrågavarande olikhet. 
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På 100 lediga platser kommo sålunda: 

På 100 arbetssökande1) kommo: 

') Jfr noten å sid. 226. 
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Så vidt af dessa siffror från arbetsförrnedlingsanstalterna kan 
dömas, var arbetsmarknadens läge under januari tämligen ogynn
samt, men under februari och. ännu mer mars inträdde en s tark 
ökning i antalet arbetstillfällen, så a t t i vissa fall svårighet uppstod 
at t finna nödig arbetskraft, särskildt kvinnlig sådan. Under det 
a t t på 100 lediga platser under januar i belöpte sig i genomsnitt 
432 manliga eller 132 kvinnliga arbetssökande, voro motsvarande 
siffror för mars resp. 147 och 68. 

Förhållandena ställde sig naturl igtvis något olika vid olika 
anstalter; öfverhufvud synes proportionen mellan ti l lgång och efter
frågan å arbetskraft jämnare och bät t re vid de sedan längre tid 
t i l lbaka verksamma anstalterna, under det a t t de nykomna dels 
besvärades af ett s tarkt tillopp af undermålig arbetskraft och dels 
ännu icke hunnit förvärfva tillräcklig kundkrets bland arbetsgifvarne. 

Bristen på kvinnlig arbetskraft gjorde sig natur l igtvis särskildt 
gällande med afseende å yrkesgrupperna »husligt arbete» (med 
sammanlagdt 2,576 arbetssökande, 3,180 lediga och 1,480 t i l lsat ta 
platser) samt den närstående gruppen »hotell-, kafé- och restaurant-
rörelse». Förutom de nu nämnda yrkesgrenarne var det företrädes
vis »annat eller ej specificeradt arbete» (med 2,807 arbetssökande, 
1,559 lediga och 1,501 t i l l sa t ta platser), byggnadsverksamhet (med 
resp. 1,341, 371 och 343), landttransport (med resp. 677, 560 och 388) 
samt metall- och maskinindustri (med resp. 816, 291 och 219), som 
uppvisade den starkaste frekvensen vid anstalterna. Svårast va r 
naturl igtvis bristen på arbete för ute- och grofarbetare; inom grup
pen »jordbruk och skogshushållning m. m.» voro dock förhållandena 
bättre, i det a t t för 613 arbetssökande funnos disponibla 505 platser, 
af hvilka 212 ti l lsattes. 

Norge. 
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På 100 lediga platser koinmo sålunda: 

Af ofvanstående siffror att döma, skulle den norska arbets
marknaden under kvartalet hafva varit i någon mån bättre än 
under motsvarande tid de närmast föregående åren. Icke desto 
mindre måste förhållandena betecknas såsom mycket otillfredsstäl
lande, särskildt i Kristiania, om ock under mars månad någon lättnad 
kunde förspörjas med rikligare tillgäng på arbete. 

Köpenhamn. 
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Köpenhamnsanstalten, som för närmast föregående kvartal kunde 
uppvisa högst betydande framsteg utöfver de förut vunna resultaten, 
har äfven denna gång ökat sin verksamhet i jämförelse med mot
svarande tidpunkter under de gångna åren. Inom olika yrken samt 
för såväl män som kvinnor har frekvensen varit mycket stark i 
betraktande af årstiden, och under mars månad inträdde en stegring, 
som syntes förebåda en särdeles stark omsättning under de följande 
vårmånaderna. 

Tyskland. 

Tillgängliga summariska uppgifter från c:a 650 arbetsförmed
lingsanstalter i Tyskland utvisa följande hufvudsakliga resultat. 

De tyska iormedlingsanstalternas verksamhet befinner sig syn
barligen fortfarande i en liflig utveckling. De vunna resultaten 
synas utvisa en i förhållande till årstiden ganska stark efterfrågan 
å manlig arbetskraft; för de kvinnliga arbetarne fanns som vanligt 
ett stort öfverfiöd på lediga platser, så att endast hälften af dem 
kunde besättas. 
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Verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
i Sverige under första kvartalet 1906. 
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Verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
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i Sverige under första kvartalet 1906. 
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Verksamheten vid Stockholms 
under första 
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arbetsförmedlingsanstalt 
kvartalet år 1906. 
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Verksamheten vid Göteborgs 

under första 
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arbetsförmedlingsanstalt 
kvartalet år 1906. 
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Verksamheten vid Malmö arbetsförmedlingsanstalt 
under första kvartalet år 1906. 
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Verksamheten vid Lunds arbetsförmedlingsanstalt 
under första kvartalet år 1906. 
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Verksamheten vid Hälsingborgs arbetsförmedlingsanstalt 
under första kvartalet år 1906. 
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Verksamheten vid Karlstads arbetsförmedlingsanstalt 
under första kvartalet år 1906. 
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Verksamheten vid Sundsvalls arbetsförmedlingsanstalt 
under första kvartalet år 1906. 
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Verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
i Norge 

under första kvartalet år 1906. 



244 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under första kvartalet år 1906. 245 
och medelpris. 



246 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under första kvartalet år 1906. (Forts.) 247 
och medelpris. 
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Högsta, lägsta 



under första kvartalet år 1906. (Forts.) 249 
och medelpris. 
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Högsta, lägsta 



under första kvartalet år 1906. (Forts.) 251 
och medelpris. 
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Högsta, lägsta 



under första kvartalet år 1906. (Forts.) 253 
och medelpris. 
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Högsta, lägsta 



under första kvartalet år 1906. (Forts.) 255 
och medelpris. 
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Högsta, lägsta 



under första kvartalet år 1906. (Forts.) 257 
och medelpris. 



258 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under första kvartalet år 1906. (Forts.) 259 
och medelpris. 
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Högsta, lägsta 



under första kvartalet år 1906. (Forts.) 261 
och medelpris. 
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Arbetsförhållanden å olika orter i riket under 
andra kvartalet af år 1906. 

(Enligt ombudens rapporter, delvis kompletterade med andra uppgifter.) 

Stockholm. 
(Redogörelsen grundar sig hufvudsakligen pä, uppgifter från 46 arbetsgifvare eller 

arbetsgifvareorganisationer samt 19 arbetareorganisationer.) 

Stenindustrien. I stenliuggeriyrket rar arbetstillgången under ifrågavarande-
kvartal god och bättre än under årets tre första månader, men ändå rådde öfvertlöd 
på arbetskraft. 

Metallindustrien. I giddsmcdsfacket var arbetstillgången fortfarande god och 
något öfvertidsarbete har förekommit. Arbe t s t iden förkortades, åtminstone på en 
fabrik, sysselsättande 115 manliga och 170 kvinnliga arbetare, från 10 till 9 timmar 
på begäran af arbetarne. 

Maskin- och skeppsbjg-gnadsindnstrien. Inom den mekaniska verkstads
industrien och på skeppsvarfven var arbetstillgången god och utvisade i det hela 
fortgående förbättring. Arbe ts t iden utgjorde på ett håll för j ä rna rbe ta re 53 tim
mar i veckan, för t immermän 60 timmar och för hand t l angare 64 timmar. På 
vissa platser förekom öfver t idsa rbe te , upp till 10 timmar pr arbetare och vecka 
Intet öfverflöd på arbetskraft rådde, snarare brist. Vid ett etablissement voro vid 
slutet af hvar och en af kvartalets månader anställda respektive 910, 967 och 966 
arbetare; vid ett annat G31, 627 och 606, vid ett tredje 230, 152 och 155. 

På en del arbetsplatser ägde löneförhöjningar rum. Så höjdes vid ett varf 
timlönen för järnarbetare med 26 ä 43 procent, för timmermän med 33 ä 50 procent 
och för handtlangare med 25 ä 32 procent. 

Varfs- och mekaniska hjälparbetarefackföreningen räknade under kvartalet 
300 medlemmar. 

Inom den elektriska maskintillverkningen var arbetstillgången fortfarande god. 
Brist på arbetskraft rådde och öfvertidsarbete förekom. Vid ett etablissement voro 
omkring 250 arbetare anställda. En del löneförhöjningar ägde där rum. 

Vid en automobilfabrik ingicks nytt arbetsaftal i april. Timlönen höjdes med 
1 å 7 öre för en del arbetare, för andra med 5 ä 10 öre. Olycksfallsförsäkring äfven 
mot olycksfall utom arbetet, dock mot extr.a tillskott af arbetarne, blef stadgad. 

I vågfabrikationen visade också arbetstillgången en fortgående förbättring. 
Öfvertidsarbete förekom och brist på arbetskraft rådde. Vid en fabrik, som syssel
satte 55 arbetare, ägde under juni månad några smärre löneförhöjningar rum. 

Äfven i fotogenköksindustrien var arbetstillgången fortfarande i uppåtgående. 
Öfverflöd rådde ändock, som vanligt, på arbetskraft. Vid en stor fabrik voro vid 

20 
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slutet af hvar och en af kvartalets månader sysselsatta respektive 176, 179 och 18? 
arbetare. Arbetstiden förkortades vid denna fabrik från den 21 maj med 1 timme p r 
dag — denna förkortning gäller tor sommaren — och ntgjorde därefter 54 timmar 
i veckan. 

Byggnadsverksamheten, I fråga om asfalt- och cementtillverkningen var 
arbetstillgången under april knapp, ehuru bättre än i mars, men blef under maj och 
juni god. Under april sysselsattes i dessa fack 875 arbetare (mot 746 i mars), i maj 
steg antalet till 977 och i juni till 1,103. Arbetstillgången under april månad var i 
år större än i fjol. Då sysselsattes nämligen blott 691 arbetare. För maj och juni 
kunna icke jämförelser göras, emedan under dessa månader förra året arbetskonflikt. 
ägde rum. 

På arbetskraft rådde, som vanligt är inom dessa fack, öf ve rf löd med däraf 
följande a rbe t s löshe t . A r b e t s t i d e n utgjorde 57 timmar i veckan; 10 timmar om 
dagen utom lördagar. 

En firma, Aktiebolaget Beton, nedlade i april sin verksamhet; dess inventarier 
och arbeten öfvertogos af firman Asfalt- och cementgjuteriet H. Knibergs eftr. Denna, 
firma har sedan uppgått i den nybildade firman Xya A. B. Beton. 

Medlemsantalet i Stockholms cementgjuteriarbetarefacJcförening ntgjorde sista-
dagen i hvarje månad under kvartalet resp. 478, 477 och 522. Arbetslösa på grund 
af b r i s t a n d e a r b e t s t i l l g å n g voro vid sagda tidpunkter i år resp. 6, 8 och 5; på. 
grund af s jukdom 5, 5 och 4; på grund af o lycksfa l l 1. 

På grund af konflikt inom åkareyrket voro i april en del af här ifrågavarande-
facks arbetare utan arbete, nämligen 20 stycken med tillsammans 106 arbetslöshets
dagar. 

Omfattningen af föreningsmedlemmarnes arbetslöshet under årets andra kvartal 
framgår af följande siffror: 

Inom grundläggnings- och bergsprängningsfacken var arbetstillgången under 
detta kvartal god och bättre än under det föregående. Å 84 arbetsplatser sysselsattes 
sammanlagdt 871 grundläggningsarbetare, och å 72 arbetsplatser tillsammans 321 
bergsprängare. Trots den goda arbetstillgången rådde emellertid som vanligt öfverflöd 
på arbetskraft, hufvndsakligen beroende på tillströmningen af arbetare från andra 
delar af landet, särskildt från gruforterna i Västmanland och Norrbotten. Någon 
ändring i gällande löneaftal ägde ej rnm; timlönen för grundläggningsarbetare varie
rade från 42 till 54 öre per timme och i fråga om bergsprängare ntgjorde den 55 öra 
för borrare och 62 öre för laddarebasar. Medlemsantalet i Stockholms grundläggeri-
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arbetarefackförening utgjorde vid slutet af kvartalets månader resp. 537, 714 och 
738. I Stockholms bergsprängarefackfdrening var antalet resp. 250, 251 och 282. 

Arbetslösa sista dagen i hvarje månad voro: 

Om arbetslöshetens omfattning upplysa för öfrigt följande siffror: 

För murarbetsmännen var arbetstillgången ganska god vid kvartalets början 
och blef nnder dess lopp allt bättre, så att vid dess slut rådde till och med brist på 
arbetskraft. I början af april träifades med Stockholms byggmästareförening ett nytt 
aftal, hvarigenom arbetslönen något höjdes. 

I målarefacket var tillgången å arbete god och bättre än förut. Men ändå fanns 
något öfverflöd på arbetskraft. Måleriarbetarnes fackförening har omkring 1,800 matrikel
förda medlemmar. Antalet af dem, som vid kvartalets slut fullgjort stadgad afgifts-
betalning, uppgick till cirka 500. Två (2) kvinnor äro medlemmar af föreningen. 

Arbetstiden har varit 58 timmar per vecka och mlnimitimlönen som fornt 60 öre. 
I juni afslntades ett nytt aftal inom rörarbetarefacket i Stockholm. Timlönen 

utgör minst 55 öre för rörarbetare, som på egen hand kan utföra större arbeten, för 
andra minst 50 öre. För h jä lpare 43 öre, om de arbetat i facket ett år, eljest 
36 öre. Ackordsp r i s l i s t a är uppgjord. Arbe ts t id 10 timmar ntom lördagar; då 
7 timmar. Öfver t idsarbete betalas med 50 och 100, procents förhöjning. Ersä t t 
ning vid o lycksfa l l äfven utom arbetet samt under karenstiden (med 2 kronor 
om dagen). Till denna utvidgning af försäkringen bidraga äfven arbetarne. Aftalet 
gäller till den 1 juni 1907 och sedan år för år, med 5 månaders uppsägningstid. 

I guldlistarbetarefacket voro förhållandena oförändrade. Antalet medlemmar i 
fackföreningen var 26. 

i murbrukstillverkningen var arbetstillgången god och något bättre än förut. 
En murbruksfabrik hade cirka 120 arbetare. En del löneförhöjningar ägde rum; så 
ökades hamnarbetarnes aflöning med 10 ä 15 procent, fabriksarbetarnes och kuskarnes 
med omkring 6 procent. 

Trävaruindustrien. I snickerifabriksbranschen var arbetstillgången otillfreds
ställande under hela detta kvartal och sämre än förut. Utförseln till Tyskland upp
hörde och efterfrågan från England minskades. Förhållandena voro afsevärdt sämre 
än vid motsvarande tid förra året. Konkurrensen med landsortsfabrikerna blef också 
allt svårare, ity att dessa arbeta under gynnsammare förhållanden både med afseende på 
arbetslöner och andra driftkostnader. Följden blef öfverflöd på arbetskraft. 

Aftal för rör-
arbetarne i 
Stockholm. 
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Vid en större fabrik sysselsattes vid slutet af kvartalets månader resp. 398, 377 
och 341 arbetare. Vid densamma ägde en del löneförhöjningar rum för kontors- och 
stallpersonal, utkörare m. fl. 

Vid en såg och en brädgård höjdes en del ackordspriser med 20 procent och 
timpenningen med 5 ä 10 öre, så att den nu varierar mellan 35 och 50 öre. 

I möbelsnickeriet var arbetstillgången under kvartalet utmärkt god. och brist på 
arbetskraft rådde. Man framhåller på sina håll starkt behofvet af yrkesskolor för 
denna bransch. 

I vagnmakeriet var arbetstillgången alltjämt god och till och med bättre än 
förut. Öfvertidsarbete förekom, ehuru i ringa utsträckning. På en plats var arbetstiden 
blott 57 timmar i veckan (annars 59). En del smärre löneförbättringar ägde rum. 
Antalet medlemmar i vagnmakeriarbetarnes fackförening utgjorde vid slutet af 
hvar och en af kvartalets månader 52, 57 och 57. Af dessa voro två (2) genom sjuk
dom arbetslösa någon tid. 

I korkindustrien var arbetstillgången bättre Un under föregående kvartal, såsom 
vanligt är vid denna tid på året. Vid en fabrik sysselsattes 

i slutet af april 49 manliga och G5 kvinnliga arbetare, 
> » maj 50 » » 64 » > 

-• > > juni 50 » » 63 » 
Arbetstiden utgjorde 56'/2 timmar i veckan. 
Vid kvartalets utgång var medlemsantalet i korkarbetarefackföreningen 74 män 

och 119 kvinnor. 
Korgmakeriarbetarne erhöllo genom ett nytt aftal ackordspr i se rna väsentligt 

höjda. Vid reparation och beställda arbeten garanteras 50 öres timlön till arbetare 
med 3 års vana i facket. Arbe t s t iden bestämdes till 57 timmar i veckan. Aftalet 
gäller till den 1 maj 1907. 

Textilindustrien. Inom bomullsspinneri- och våfceribranschen var arbetstill
gången bättre än under föregående kvartal. Brist på arbetskraft inom väfveribranschen 
rådde fortfarande, äfvensom i allmänhet brist på minderåriga arbetare. Den var större 
än under motsvarande tid föregående år. 

Vid ett bomullsspinneri- och väfveriaktiebolag sysselsattes följande antal arbetare: 

Vid detta etablissemcnt var arbetarnes fördelning efter ålder och kön följande: 

Bomulhindustriarbetames fackförening hade 89 medlemmar, däraf 60 kvinnor. 
Arbetarnes framställning om kollektivt aftal lilef af arbetsgifvarne afslagen. 

Inom yllefabrikationen var tillgången å arbete god. Yllefabriksarbetarefack-
foreningen hade 57 manliga och 120 kvinnliga medlemmar.. 

Beklädnadsindustrien. I linnesömnadsbranschen var arbetstillgången mot 
slutet af detta kvartal något bättre än under motsvarande tid 1905. 

I trikåbranschen rådde fortfarande brist på duglig arbetskraft. Vid en fabrik, 
som sysselsatte omkring 70 arbetare, ägde en del löneförhöjningar rum. 
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Inom stråhattfabrikationen var tillgången å arbete tillfredsställande såsom 
förut. Vid en fabrik sysselsattes följande antal arbetare: 

I fråga om filthattfabrikationen var arbetstillgången icke så god som nnder 
föregående kvartal, dock någorlunda tillfredsställande. Förhållandena voro också sämre 
än under samma tid förra året. Vid en fabrik sysselsattes i slutet af april 98 arbe
tare, inberäknadt 8 förmän; i slutet af maj och juni var antalet resp. 93 och 78. 

Några få arbetare i hattmakeriyrket — 3 ä 4 — voro arbetslösa under större 
delen af kvartalet. 

I halsduksfabrikationen var arbetstillgången god och brist på arbetskraft rådande. 
I paraplybranschen var arbetstillgången god och bättre än förut. Brist på 

arbetskraft (sömmerskor) gjorde sig gällande. En del löneförhöjningar ägde rum. 
I konfektionsbranschen var tillgången på arbete god och bättre än motsvarande 

tid förra året. Bristen på arbetskraft var ganska kännbar, och öfvertidsarbete före
kom i rätt betydlig omfattning. 

Klädsömmerskefackföreningen räknade 18 medlemmar. 
I fråga om skofabrikationen var arbetstillgången ganska god. Detta gällde äf-

ven handskoarbetarne. Arbetstiden utsträcktes för dessa, såsom vanligt under för
sommaren, rätt betydligt. Handskoarbetarefackföreningen räknade under kvartalet 
151 medlemmar. 

Närings- och nj i i tningsmedels industr ien. Inom sockertillverkningen var 
arbetstillgången god, och hvarken brist eller öfvernöd på arbetskraft rådde. Vid ett 
stort sockerbruk sysselsattes 240 arbetare, däraf 65 kvinnor. Arbetstiden uppgick t i l l 
10 ä 12 timmar per dag, och arbetsförtjänsten ti l l kronor 19-20 ä 25 kronor per vecka. 
Sockerbruksarbetare fackföreningen hade 

I kvarnindustricu var tillgången å arbete god. Undantagsvis har öfvertidsarbete 
på något håll förekommit. Under senare delen af kvartalet har emellertid vid en 
kvarn förkortning af arbetstiden ägt rum. 

I slakteri- och charkiiteribran schen var arbetstillgången god, med en viss minsk
ning mot kvartalets slut, såsom vanligt vid denna tid på året. Som alltid har till
gången på arbetskraft varit god. 

I slakteri- och charkuteriidkareföreningcn är antalet medlemmar omkring 40. 
I bageriyrket var arbetstillgången bättre än under föregående kvartal . Den är 

i regel bäst i maj och juni. Stockholms bageriers arbetsbyra anskaffade arbete i 
följande utsträckning: 

TTnder april inskrefvos vid byrån som arbetslösa 48 personer, och vid månadens 
slut var antalet arbetslösa 117. Motsvarande siffror för maj voro 38 och 60 och för 
juni 76 och omkring 40. 

I senare hälften af april slutade strejken i spisbrödsfacket med det resultat, att 
lönen böjdes med i allmänhet 2 kronor i veckan och 3 kronor för trågarbetare. 

A r b e t s l ö n e n utgör 15 ä 20 kronor i veckan; ett visst arbetskvantum skall 
därför presteras. A r b e t s t i d e n 60 t immar: n a t t a r b e t e skall såvidt möjligt undvi
kas ; där det förekommer, höjes lönen med 2 kronor per vecka. Intet arbete på helg-

Afud för 
kvinnliga 

bageritirbetare 
i Stockholm. 



2 6 8 ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 

dagar och den 1 maj. För ö f v e r b a k n i n g a r 60 procents förhöjning. O l y c k s f a l l s f ö r 
s ä k r i n g äfven för olycksfall utom arbetet samt änder karenstiden. S k i l j e n ä m n d 
för tvisters slitande. 

Aftalet gäller från den 26 apri l 1906 t i l l den 1 april 1909 samt ytterligare år 
för år, med 2 månaders uppsägning. 

I understödsbelopp utbetalades under maj ät 43 fackföreningsmedlemmar för 223 
förlorade arbetsdagar 223 kronor. Under j un i utbetalades i arbetslöshetsunderstöd åt 
22 medlemmar för 232 arbetsdagar 232 kronor. 

Nyt t arbetsaftal afslöts den 30 maj lör Stockholms spisbrödsbagerier med man
liga arbetare, gällande från den 1 juni 1906 ti l l den 1 juni 1909. A r b e t s t i d 60 
timmar i veckan. M i n i m i l ö n 19—28 kronor per vecka. För ö f v e r b a k n i n g a r 
kronor 2 50 ä 2 kronor. Intet arbete på helgdagar; 1 maj räknas som half arbetsdag. 
Olycksfallsförsäkring i vidsträckt omfattning. 

Arbetsgifvarne förbinda sig a t t taga all sin manliga arbetspersonal från Stock
holms bageriers arbetsbyrå. 

Aftalet gäller äfven Stockholms omgifningar, såsom Hagalund, Liljeholmen med 
flera platser. 

A r b e t s l ö n e n för limpbagare är fastställd till 20—29 kronor per vecka i fråga 
om manliga arbetare och 15—21 i fråga om kvinnliga. 

För Visby bagerier t illkommo nya löne- och arbetsregler, gällande från den 1 
maj 1906 ti l l den 1 maj 1907. A r b e t s t i d 10 timmar per dag. M i n i m i l ö n 14—23 
kronor i veckan. O l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g inom och ntom arbetet samt under ka
renstiden. Kost- och logisystemet afskaffadt. 

I bryggeriindustrien var tillgången å arbete bättre än förut. Öfvertidsarbete 
förekom i r ä t t stor omfattning. Bryggeriarbetarefackföreningen för män hade 669 
medlemmar och den för kvinnor 460. Af de sistnämnda voro 12 ntan arbete på grund 
af sjukdom. 

Med Stockholms ölutkörarefackförening fördes förhandlingar om höjning af 
arbetslönerna; öfverenskommelse träffades, men hann icke under kvartalet i detalj ut
arbetas. 

E t t tillägg t i l l gällande löneaftal med Stockholms tunnbindarefackforening har 
gjorts. För a c k o r d s a r b e t e gäller särskild ackordsprislista. A r b e t e p e r t i m m e 
betalas med 50 öre i timmen, men med 65 öre, om timarbetet ej öfverstiger 5 t immar 
per dag. 

Inom cigarr- och cigarretttillverkningen var tillgången på arbete, särskildt 
mot kvartalets slut, god. Delvis rådde brist på arbetskraft, i synnerhet i fråga om 
eigarrcigarrettarbetare och handarbetare. Arbetstiden varierade mellan 8 och 10 t immar. 

Sista dagen i april voro 9 arbetare arbetslösa; i maj och jnni voro motsvarande 
siffror 7 och 1. Om arbetslösheten under kvartalet upplysa följande siffror: 

I understöd utbetalades i april 189 kronor, i maj 177 och i juni ingenting; 
summa 366 kronor. 

Tobaksarbetarefackf öreningen räknade 130 manliga och 706 kvinnliga medlemmar. 
I april nedlades en fabrik, som sysselsatte ett 20-tal arbetare. 
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©en kemisk- tekniska och be lysnings industr ien . Inom såp- och tvältillverk 
öringen voro förhållandena i det hela oförändrade. Aftal om löneförhöjning ingieks 
mellan fyra fabriker och arbetarefackföreningen. 

Det innehåller en ökning af arbetslönen med 10 å 15 kronor per månad, i vissa 
fall något därntöfver. M i n i m i l ö n för fabriksarbetarne: 100 kronor per månad, för 
utkörare 105 kronor. A r b e t s t i d e n nedsattes i vissa fall och ntgör 54 ä 58 timmar 
i veckan. Vid olycksfall hel lön under 3 månader, vid sjukdom half lön under de 
2 första månaderna. F r i läkarevård och medicin för familjen. En kortare tids se
mester nnder sommaren ntan afdrag å lön. Aftalen gälla t i l l den 1 maj 1908. 

Vid stearinljustillverkningen var allt sig likt. 
I fråga om sprängämnesfabrikationen var arbetstillgången god under april. 

Den 2 maj inträffade explosion i nitroglycerinfabriken vid Vinterviken, i följd hvaraf 
-allt arbete med dynamit för en tid måste inställas och en del af arbetsstyrkan entle
digas. Vid nämnda plats blef den 1 maj lönestaten reglerad, hvarigenom timpenningen 
höjdes på några afdelningar inom fabriken. 

I tvättbranschen var tillgången å arbete fortfarande god. Vid en tvät t inrät t 
ning sysselsattes omkring 100 personer, vid en annan omkring 80. Arbetet sker på 
^ackord. 

I fråga om elektricitetsförbrukningen voro förhållandena de vid denna årstid 
normala. 

B e n grafiska industr ien . Inom boktryckeriyrket var tillgången på arbete sär
deles god, delvis beroende på stafningsreformen och Norrköpingsutställningen. Följden 
var öfvertidsarbete och brist på arbetskraft. 

I stentryckerifacket var arbetstillgången något sämre än fornt. För vissa arbe
tare i yrket blefvo lönerna väsentligt förhöjda. 

T r a n s p o r t a r b e t e . Mellan flera transportbolag i Stockholm och pråmskepparne 
amt deras medhjälpare äfvensom de hos bolagen anställda loss- och lastning sarbe-

tame ingicks nyt t aftal nnder kvartalet; aftalet består till den 1 april 1908, med minst 
4 månaders ömsesidig uppsägningstid. A r b e t s l ö n e n höjdes med 5 a 10 kronor per 
månad och utgör för pråmskeppare 75 ä 85 kr. per månad samt för medhjälpare 40 å 
-65 kronor per månad. Vidare höjdes ersättningen vintertid under den tid, pråmarna 
-äro upplagda, i vissa fall till dubbla beloppet (till 15 ä 20 kr. per månad). Olycks
fallsförsäkring och sjukhjälp äro stadgade samt för loss- och lastningsarbetarnes del 
en ackordsprislista, som jämnställer dem med öfriga transportarbetaregrupper. 

I april träffades aftal mellan Stockholms åkeriidkareförening och Stockholms 
åkeriarbetarefackförening a t t gälla till den 1 april 1908, med 2 månaders uppsägning. 
Af dess innehåll må anföras: 

Arbetare hos vid hamn eller järnväg stationerad åkare börja sin tjänstgöring i 
.stallet kl . 6 f. m. och fortsätta körningen ti l l kl. 7 e. m. med undantag af januari, 
februari och jul i månader samt dagen före sön- och helgdag, då arbetet upphör kl. G 
•e. m. Från berörda arbetstid afgår nödig t id för frukosts intagande samt minst l.» 
timmes middagsrast. 

För öfvertidsarbete skola arbetarne hafva särskild ersättning. 
Kuskar hos icke stationerade åkare börja sin tjänstgöring i stallet kl. ' a 6 f. m. 

och fortsätta körningen till kl . ' n I e. m. under tiden 1 april—31 oktober. Under öf
riga månader afslutas arbetet kl . V» 6 e. m. 

Dagen före sön- eller helgdag upphör arbetet under hela året kl. 5 e. m. 
1 maj och midsommaraftonen afslutas arbetet kl. 12 middagen. 
Minimilön utgår för stationerad åkeriarbetare med 90 kronor för enbet- och 95 

kronor för parkusk per månad året om. 
Arbetsgifvarne garantera a t t de arbetare, hvilka under sommarmånaderna (1 april 

—31 oktober) hafva anställning mot månadslön, äfven skola erhålla anställning mot 
dylik aflöning under vintermånaderna. Öfriga arbetare aflönas med 4 kronor per ar-
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betsdag under tiden 1 april—31 oktober samt med 3 kr. 75 öre per arbetsdag nnder 
öfriga delar af året. 

Om dylik daglönare tjänstgör som parkask, åtnjuter han en tilläggsaflöning af 
25 öre per arbetsdag. 

Öfvertidsarbete före kl. 9 e. ni. skall betalas med 40 öre, under tiden från kl. & 
e. m. till den ordinarie arbetstidens början med GO öre samt sön- och helgdagar med 
50 öre per timme. 

Akeriägare är skyldig att vid olycksfall under arbetet ersätta den skadade med 
1 krona och 50 öre om dagen från och med dagen efter den, då olycksfallet inträffade, 
och så länge den skadade med intyg af legitimerad läkare kan styrka sig vara på 
grund af olycksfallet till arbete oförmögen. 

Vid sjukdomfall, som ej är själfförvålladt eller kroniskt, erhåller arbetare, som 
varit i tjänst minst tre månader, sjnkhjälp med 1 krona och 50 öre om dagen från 
den dag sjukdomsfallet kom under läkarebehandling. 

Till Stockholms kolgrosshandlare inlämnade arbetarnes fackförening förslag till 
nytt aftal med det resultat, att månadslönen höjdes med 5 kronor för utkörarne, 
ö fye r t idsbe ta ln ingen till 50 öre per timme och gårdsarbetarnes acko rdsp r i s e r 
höjdes. Arbe t s t iden på sommaren minskades med en timme. 

Kolbärarefackföreningen i Stockholm genomdref ny prislista med en förhöjning 
af priserna ända upp till 30 procent. 

Andra fack. I trädgårdsyrket har lönerörelse pågått. Trädgårdsarbetarefack
föreningen uppställde vissa kraf, hvilka af en del arbetsgifvare i Stockholm med om
nejd i det väsentliga godkänts. Minimilön för biträden öfver 18 år och med minst 
4 urs praktik i yrket 55 kronor i månaden: elever med minst 2 år» vana 45 kronor. 
Löst man l ig t a rbe ts fo lk betalas med minst kronor 250 per dag; k v i n n l i g a 
arbetare kronor 1-50. K ö r k a r l a r 60 kronor i månaden. Öfver t idsarbete 40 öre i 
timmen. Arbe t s t i den högst 11 timmar från 1 april—1 november, eljest 10 timmar. 

Mellan Stockholms stensättningsentreprenörer och gatustensättarefackförenin-
qen har nv öfverenskommelse blifvit träffad. 

J. R. N. 

Uppsala. 

Under det senaste kvartalet hafva förhållandena på arbetsmarknaden, såsom i 
allmänhet de senaste åren, i det hela varit jämna och goda. God arbetstillgång har 
inom de flesta branscher rådt, delvis på grund af en del säsongarbeten, och allvarligare 
arbetskonflikter hafva icke förekommit. 

Stenindustrien. Inom den betydande och framåtskridande kakelindustrien 
hafva arbetsförhållandena varit genomgående goda. De i Uppsalatrakten talrika tegel
bruken äro i verksamhet endast tiden omkring 15 maj—31 september, med undantag 
för tegelbränningen, som med ringa arbetsstyrka fortgår till mars månad. Någon 
större svårighet att få arbetare för detta säsongarbete har ej yppat sig. Dock hafva 
några af de gamla tegelarbetarne sökt sig till de pågående spårvägsanläggningarna i 
Uppsala. För stenhuggarne var arbetstillgången under kvartalets förra del dålig, men 
har sedan förbättrats på grnnd af den Ulligare byggnadsverksamheten. 

Metallindustrien. Inom guldsmedsfacket har ställningen varit normal. Inom 
platslagerifacket bar arbetstillgången varit mycket god i samband med byggnads
verksamheten. 

Vid de mekaniska verkstäderna och gjuterierna har arbetstillgången varit god, 
likaså tillgången på arbetare. Vid Tallgarns gjuteri och mekaniska verkstad har nå-

Aftal för kol-
utkörare och 
vissa gårds-
arbetare i 
Stockholm. 
Aftal för 

kolbärarne i 
Stockholm. 

Lönerörelse i 
trädgårds-

yrket. 



ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 271 

gon ökning af timpenningen ägt rum. Veckolönen varierar mellan omkring 19 och 23 
kronor, men vid ackordsarbete kan veckoförtjänsten stiga till öfver 30 kronor. Under
handlingarna rörande den s. k. andra minimilönen äro för denna fabrik sedan februari 
månad af båda parterna öfverlämnade åt de högre organisationerna å ömse sidor. 
Inom separators- och velocipedfabrikationen har under detta kvartal mycket öfver-
tidsarbete måst anlitas. Löneförhållandena inom dessa branscher hafva ej undergått 
någon förändring. 

Arbetarne vid maskinfabriken i Enköping genomdrefvo nytt aftal i maj, som 
dock i väsentliga delar är lika med det förut gällande af den 2 maj 1905. Det 
nya aftalet gäller för ett år i sänder, räknadt från den 1 juli 1806, med två måna
ders ömsesidig uppsägning. 

Byggnadsverksamheten. Denna har detta kvartal varit särdeles liflig, möjli
gen något ökad i förhållande till föregående år. Dock anses inom murarfacket, att 
arbetstillgången i fjor var större. Emellertid har inom detta fack under kvartalet 
någon tillströmning af arbetskraft från andra håll förekommit. Inom byggnadsträ-
arbetarfacket var vid kvartalets början arbetstillgången ej riklig, och ett fåtal gingo 
arbetslösa, men under större delen af kvartalet har tillgången på arbete varit god. 
Inom målarfacket har arbetstillgången varit mycket god och till och med brist på 
arbetskraft gjort sig märkbar. Tapetserarne hafva haft ökadt arbete under våren. 

Trävaruindustrien. Inom snickeriyrket har arbetstillgången varit medelgod. 
Inom vagnmalceriet har nnder kvartalet en lönerörelse försiggått. Arbetarne hafva 
förut till stor del aflönats enligt det föråldrade sättet med kost och husrum samt 
ringa kontant lön. För några månader sedan ingingo arbetarne i träarbctarnes fack
förening, och en prislista framlades nyligen för mästarne, hvilken efter någon dags 
strejk af dem godkändes. Enligt denna prislista kommer veckolönen att uppgå till 
omkring kronor 19'50. 

Beklädnadsindustrien. Inom skrädderiyrket har arbetstillgången förbättrats 
i jämförelse med föregående kvartal. Från mästarnes sida klagas öfver den knappa 
tillgången på ordentligt utlärda yngre arbetare; orsaken anses ligga i de oordnade 
lärlingsförhållandena. Inom skomakeriyrket anses handskomakeriet vara i afgjordt 
nedgående: dock är arbetstillgången nnder andra kvartalet i regel relativt god. A 
andra sidan är skofabriksindustrien i bestämdt uppgående. Stadens tvenne skofabri
ker gå stadigt framåt, och den större af dem har nyligen betydligt utvidgats. Under 
förra kvartalet genomfördes prislista å bägge fabrikerna. Männen kunna med timpen
ning eller ackord förtjäna 20—33 kronor per vecka, nåtlerskor förtjäna omkring 15 
kronor, icke speciellt yrkeskanniga kvinnor 6—10 kronor. 

>"äringsmedelsindustrien. Inom kvarnindustrien har arbetstillgången för
bättrats. Tillgången på grofarbetare för yrket har mot våren aftagit. Efter fram
ställning från arbetarne har löneförhöjning från och med den 1 juli genomförts. 
Minimilönen per vecka uppgår till omkring 18 kronor (75 kronor i månaden), hvar-
till kan läggas, att flertalet arbetare af arbetsgifvaren tillhandahålles med goda bostäder 
för låga hyror. Inom jästfabrikationen har tillgången på arbete och arbetare varit 
normal. Samma löneförhöjning har äfven inom denna bransch från och med 1 juli 
ägt mm — arbetsgifvaren är nämligen gemensam. Inom bryggerirörelsen klagas öfver 
tillbakagång, dels på grund af nykterhetslagstiftningen, dels på grund af den starkare 
konkurrensen med Stockholmsölet, hvilket i Uppsala distribueras genom tappare. Dock 
har arbetstillgången nnder detta kvartal varit någorlunda god och öfvertidsarbete har 
förekommit, särskildt strax före midsommar. Arbetarne hafva nnder kvartalet igång
satt en lönerörelse och fått sin prislista godkänd från och med den 1 juni. Minimi
lönen är omkring 18 kronor per vecka (75 kronor i månaden). Öfvertid betalas med 
30 öre per timme, sön- och helgdagar med 40 öre. 1'tkörare hafva 15 kronor per 
vecka jämte provision. Bidrag vid sjukdoms- och olycksfall lämnas af arbetsgifvare. 
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Arbetare har rätt till en Teckas semester utan löneafdrag. Begärd nedsättning i ar
betstiden har icke af arbetsgiiVarne beviljats: den är fortfarande 11 timmar. 

Pappersindustrien. Inom bokbinderiyrket har arbetstillgången varit god. 
Tryckerierna. Rörelsen är i stigande. Arbetstillgången har varit god, men 

brist på. arbetskraft har gjort sig märkbar. 
Spårrägsanläggningar. Dessa hafva från slntet af maj startats af Allmänna 

svenska elektriska aktiebolaget. Vid desamma sysselsättas utom yrkeskunniga arbetare 
från Västerås och Tyskland äfven ett 90-tal grofarbetare, hvilka mycket lätt erhållits 
på annons, till största delen från staden och dess närmaste omnejd. Under arbetets 
gång har någon löneförhöjning ägt mm. Af grofarbetarne betalas för närvarande 
schaktarne med kronor 1850 per vecka, rälsläggarne med kronor 2030. Öfvertids-
arbete förekommer för en del af arbetarne nästan dagligen med 2 å 3 timmar. 

Fackföreningsrörelsen. Under kvartalet har organiserats en grofarbetar/ack-
förening, som. räknar omkring 100 medlemmar. Äfven trädgårdsarbetarne hafva or
ganiserat sig till en förening, hvilkeu räknar 15 medlemmar. Ingendera har ännu an
slutit sig till arbetarkommunen. 

Kommunal arbetsförmedling. En af stadsfullmäktige tillsatt fattigvårds
kommitté föreslog bland annat i sitt under våren anämnade betänkande inrättandet af 
ett stadens arbetskontor för arbetsförmedling. Betänkandet hvilar hos drätselnämnden, 
likasom — sedan nära ett par år tillbaka — ett kommittébetänkande i arbetarbostads
frågan. K. Xd. 

Eskilstuna. 

Järn- och metallindustrien. Mekaniska verkstadsindustrien. Arbetstillgån
gen har såsom under föregående kvartal varit mycket god. Omkring 1,000 arbetare 
sysselsättas inom denna industrigren. Hvarken brist eller öfverflöd på arbetskraft 
har rådt. 

Valsverk. Arbetstillgången har varit god och bättre än under föregående kvartal. 
25 arbetare äro sysselsatta i denna bransch. En viss knapphet har rådt på arbets
kraft. Arbetstiden är 57 timmar per vecka. Marknaden uppgifves vara betydligt 
bättre än under motsvarande tid föregående år. 

Manufaktursmide m. m. Arbetstillgången har varit god och bättre än föregå
ende kvartal. Tillgången på arbetskraft normal. 

Kniffabrikation. Arbetstillgången har varit normal; likaså tillgången på ar
betskraft. 

Plåtkärlsfabrikation. Arbetstillgången god likasom under föregående kvartal. 
320 arbetare sysselsättas i denna industrigren, förutom de arbetare, som äro anställda 
hos mindre plåtslageriidkare. Öfverflöd på arbetskraft har rådt. 

Metallindustrien. Arbetstillgången har varit jämförelsevis god och bättre än 
under föregående kvartal. Omkring 400 arbetare sysselsättas inom denna industrigren. 

Byggnadsindustrien. Arbetstillgången har varit god; dock har brist å arbets
kraft i allmänhet ej rådt. 

I fråga om målareyrket har arbetstillgången varit bättre än under föregående 
kvartal. Brist på arbetskraft har rådt. Timpenningen har höjts från 45 till 50 öre. 
Arbetstiden har fortfarande varit 60 timmar i veckan. 

Arbetstillgången har detta kvartal varit större än under motsvarande tid föregå
ende år. 

Byggnadsträ arbetarne i Nyköping ha genomdrifvit nytt aftal för 2 år. Tim
lön 39 öre under första och 40 öre under andra året. Olycksfallsersättning äfven 
under karenstiden. 
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Trävaruindustr ien . Möbelsnickarne vid en verkstad i Nyköping ha erhållit 
ny t t aftal a t t gälla till den 1 jnni 1907. T i m l ö n för snickare och svarfvare med 4 
års vana i facket 35 6re; för andra 25 och 30 öre. 25 ä 50 procents förhöjning vid 
ö f v e r t i d s a r b e t e . O l y c k s f a l l s e r s a t t n i n g från och med första dagen efter 
olycksfallet. 

Beklädnadsindustr ien . Arhetstillgången inom skrädderiyrket har varit god och 
bättre än nnder föregående kvartal. Brist å arbetskraft har rådt. Löneförhöjning har 
ägt rnm med cirka 15—25 procent. Arbetsförtjänsten per vecka utgör nu 22—35 
kronor. Arbetstiden är 60 t immar per vecka. Arhetstillgången har under detta kvar
ta l vari t större än under motsvarande t id föregående år. 

Inom skomakeriyrket synas konjunkturerna bli sämre år från år. Arhetstillgån
gen är dålig, öfverflöd å arbetskraft är rådande. L. J. 

Norrköping. 

Trävaruindustr ien . Vid det nya träförädlingsbolaget har ny prislista genom
förts. T i m l ö n e n är bestämd til l 30 öre. Aftalet gäller t i l l 1 maj 1907 och därefter 
ett år, om ej uppsägning sker två månader före utlöpningstiden. 

Byggnadsträarbetarne i Linköping ha fått en t i m l ö n af 37 öre från 1 juni 
1906 t i l l 1 maj 1907, därefter 39 öre till 1 maj 1908 samt sedan 42 öre. A r b e t s t i d 
59 timmar i veckan. Olycksfallsersattning äfven under karenstiden. 

Möbelarbetarne vid snickerifabriken i Mjölby ha erhållit nyt t aftal att gälla till 
sept. 1907. T i m l ö n 30 öre för dem, som blott ha 2 års vana i facket, 35 öre för dem 
som ha 4 års yrkesvana. 

Inom t ex t i l indus tr i en genomdrefs under detta kvartal ett nytt aftal, gällande 
för två år med 3 månaders uppsägning, innehållande betydande löneförhöjningar. 

Transportarbete . Droskkuskpersonalen erhöll i juni begärd löneförhöjning. 
En hamnarbetareförening har genomdrifvit förhöjning af vissa arbetslöner. S a n d 

l o s s n i n g skall betalas med 85 öre pr kbm. (förut 65); g a t s t e n s l o s s n i n g med 35 öre 
pr kbm. (förut 30). 

Jönköping. 

Arhetstillgången har inom alla yrkesgrenar i allmänhet varit god. Konjunkturerna 
knnna sägas hafva var i t mycket goda. 

Byggnadsverksamheten har varit och är ännu ovanligt liflig: dock har i allmän
h e t tillgången på arbetskraft motsvarat efterfrågan. 

Inom målarefacket har ett nyt t aftal kommit t i l l stånd. T i m l ö n e n är 45 öre 
för månaderna april—oktober samt 35 öre under november—mars. N a t t - o c h s ö n d a g s 
a r b e t e betalas med 50 procents förhöjning. 10 arbetsgifvare och 50 ä 60 arbetare be
röras af detta aftal. I afseende på l ä r l i n g s v ä s e n d e t är öfverenskommet, att en 
mästare icke får ha mer än hälften så många lärlingar som gesäller, utom då han blott 
har en arbetare och själf deltager i arbetet, då han får ha två lärlingar. 

Inom den mekaniska verkstadsindustrien har arhetstillgången varit god. Hvar-
ken öfverflöd eller brist på arbetskraft har vari t rådande. Löneförhöjning ägde rum 
med anledning af arbetstidens förkortande från 60 timmar ti l l 57 i veckan. 

Aftal för 
möbeltnickare 
i NyTcöping. 

Aftal för 
måleriarbetare 

i Jönköping. 
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Vapen- och velocipedtillverkningen har lämnat full syselsättning åt inom denna 
bransch sysselsatta arbetare. Ej heller har brist på arbetskraft försports. 

Inom träförädlings- och textilindustrierna hafva förhållandena vari t ungefärli
gen lika med föregående kvartal . 

Arbctstillgången inom handtverket har vari t god; dock har detta att utstå en 
allt svårare konkurrens med fabriksindustrien, hvilket i synnerhet gäller skomakeri-
yrket. 6. L. 

Kalmar. 

Under andra kvartalet ha förhållandena å härvarande arbetsmarknad ej undergått 
någon större förändring. Tillgången å såväl arbete som arbetskraft har vari t normal. 

De under kvartalet påbörjade arbetskoniiikterna inom byggnadsverksamheten löstes 
under juni månad. De nya aftalen gälla tvä år. T i m l ö n e n har höjts för samtliga 
fack: för murarne t i l l 48 öre pr timme för i år samt 50 öre från och med nästa år ; 
för snickarne t i l l resp. 40 och 4"2 öre, handtlanyarne resp. 30 å 35 öre samt målarne 
45 öre. 

A r b e t s t i d e n för bygynadsarbetarne är 10 t immar om dagen med undantag af 
lördagen, då arbetet pågår t i l l kl. 2 utan middagsrast. Arbetsgifvarnes fordran an
gående rätten att ordna och leda arbetet samt antaga och afskeda arbetare har af samt
liga fack godkänts. 

Snickerifabriksarbetame i Västervik ha erhållit ett treårigt löneaftal. T i m 
l ö n e n är höjd med i allmänhet 3 öre och varierar nu mellan 30 och 33 öre. A c k o r d s 
p r i s e n ha höjts med 8 procent. Olycksfallsersättning äfven under karenstiden. 

Byggnadsträarbetarne i Västervik ha fått tvåårigt aftal. A r b e t s t i d 59 t im
mar i veckan, timlön 37 öre första året och 39 öre under det andra. Olycksfallsersätt
ning äfven under karenstiden. Uj. A. 

Karlskrona. 

Sten indus tr i en . Tillgången å arbete inom stcnhuggeribranschen har i allmän
het var i t god. ehuru produktionen under kvartalets första del var betydligt mindre än 
under motsvarande tid år 1905. Sedan genom handelstraktaten mellan Sverige och 
Tyskland exportförhållandena åter vunnit stadga, har dock tillverkningen stigit t i l l 
förra årets nivå. Som följd af det ökade arbetet uppstodo mot kvartalets slut här och 
där lönerörelser, resulterande i 5—8 % höjning i arbetslönerna, med undantag för tvenne 
stenhuggerier, hvarest sedan den 15 juni en vid kvartalsskiftet ännn icke bilagd strejk 
pågått. — Sydsvenska Granitindnstriföreningen sysselsatte omkring 1,600 arbetare. 
— Hos en arhetsgifvare förspordes brist på arbetskraft. 

Inom kakelindustrien var tillgången på arbete fortfarande stadd i stegring, be
roende på omfattande byggnadsverksamhet å afsättningsorterna. Detta har medfört brist 
på arbetskraft. 

Metal l industr ien . Inom samtliga hithörande yrkesgrenar voro förhållandena i 
allo lika med föregående kvartal . 
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Afdelningar af svenska järn- och metallarbetareförbundet hafva bildats r i d 
Granefors' bruk (29 medlemmar), Kallinge bruk (122 medlemmar) och i Ronneby 
(66 medlemmar). 

Byggnadsverksamheten är detta ar mycket liflig. Allmän brist å mureriarbe-
tare råder. Den under förra kvartalet påbörjade lönerörelsen slöt med att murarnes 
fordran pä timlönens höjning från 50 till 52 öre öfverallt bifölls. Ordningen har nn 
kommit t i l l byggnadssnickarne, hvilka t i l l arbetsgifvarne inlämnat begäran om nytt 
löneaftal med förhöjd timlön, h varom förhandlingar ännu pågå. 

I Karlshamn bildades under kvartalet en byggnadssnickarefackförening med ett 
20-tal medlemmar. 

Konflikten inom målerifacket har under hela kvartalet fortgått. Som svar å 
mästarnes beslut att uppsäga lönetariffen framställdes af arbetarne begäran om tim
lönens ökning med 5 öre. Enigheten bland arbetsgifvarne bröts redan i början af april, 
i det a t t tvenne mästare undertecknade arbetarne» prislista, samtidigt utträdande nr 
mästareföreningen; exemplet följdes inom kort af ytterligare två arbetsgifvare. Vid 
kvartalets slut voro mästareföreningens verkstäder förklarade i blockad för en tid 
af ett år. 

Trärarnindnstr ien visar i följd af uppsvinget i byggnadsverksamheten alltjämt 
förbättrad tillgång på arbete. 

En brädgårdsarbetarefackförening, räknande 19 medlemmar, har härstädes under 
kvartalet bildats. 

T e x t i l i n d u s t r i e n . Inom klädesindnstrien rådde normal tillgång såväl å arbete 
som å arbetskraft. Lönerörelsen å härvarande klädesfabrik (med 130 ä 140 arbetare) 
är ännu icke afslutad; öfvercnskommelse har träffats om lönehöjning samt om arbets
tidens förkortning från 63 '/« timmar ti l l 60 timmar i veckan, hvaremot väckt fråga 
om kollektivaftal ännu är oafgjord. 

Vid Strömma bomullsspinneri, sysselsättande omkring 250 arbetare, företrädesvis 
kvinnliga, bildades under senare delen af kvartalet en afdelning af textilarbetare
förbundet, hvilket hade t i l l omedelbar följd en vid kvartalsskiftet ej afslutad arbets-
konflikt. 

Beklädnadsindustrien. Inom jilthattfabrikationen, som sysselsätter omkring 
150 manliga och kvinnliga arbetare, råder något försämrad tillgång på arbete. 

Lönerörelsen inom skrädderiyrket afgjordes i slutet af april genom öfverenskom-
melse, som tillerkände arbetarne 15 procents höjning i förutvarande arbetspriser. 

Karlskrona trikåfabrik med 122 arbetare, större delen kvinnor, har haft bättre 
t i l lgång på arbete än under motsvarande t id förra året. 

Äfven i skomakeriyrket var arbetstillgången bättre än fjolårets. 
Transport- och skeppsstufreriarbetarne. Tillgången på arbete var nnder 

kvartalets tvenne första månader god, men däremot under juni ovanligt dålig, så att 
största delen af arbetarne saknade tillfälle t i l l regelbunden arbetsförtjänst. Orsaken 
härt i l l torde dock ej vara att söka i affärskonjnnktnrerna på platsen, utan i en till
fällig ojämnhet i sjöfart och skeppning. 

Bageriarbetame i Ronneby erhöllo genom nytt aftal i april a r b e t s t i d e n min
skad med 6 timmar per vecka och l ö n e n höjd med 1 krona i veckan. C. C. 

Kristianstad. 
Under kvartalet ha inom de flesta arbetsområden rådt normala förhållanden. Till

gången på arbetskraft bar i regel motsvarat efterfrågan, och ställningen jvi arbetsmark
naden kan i allmänhet betecknas minst lika god som under motsvarande kvartal före
gående år. 
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Byggnadsverksamheten har ej var i t fullt så liflig som förut. En följd häraf har 
blifvit, a t t många murare och byggnadssnickare från annat håll, som här tidigare 
haft arbete, måst förskaifa sig sådant annorstädes. 

Landtarbetarne å den staden kringliggande landsbygden ha igångsatt en om
fattande lönerörelse. Deras fordringar äro uppställda i enlighet med Skånska landt-
arbetareförbundets lönelista. 

Tobaks indnstr ien har under en längre t id vari t nedtryckt på grund af konflik
ten vid cigarr- och tobaksfabriken i Einkaby. Nu har emellertid lockouten afslutats, 
sedan ett aftal ingåtts mellan nämnda fabrik och tobaksarbetareförbundet. Minimi-

gpriset för de billiga cigarrerna har höjts från 4 5 0 och 5 0 0 ti l l 6 5 0 och cigarrer i 
högre prislägen betalas i proportion därefter. Förhöjningar ha således skett på alla 
cigarrsorter från och med 150 t i l l och med 5 kr. per tusen st. I tobaksberedningen 
har t i l l en stor del en förhöjning af 75 proc. ägt rum. För öfriga specialiteter, cigarr
sortering och kl is tr ing gäller samma öfverenskommelse, som förbundet ingått med Sv. 
cigarrfabrikantföreningen. 

Hvad som under kvartalet t i l ldragit sig särskild uppmärksamhet är 
Ji irnvägspersonalens l ö n e r ö r e l s e . Mellan personalen vid Östra Skånes järn

vägar och vederbörande järnvägsbolag inleddes underhandlingar, som utmynnade i en 
ingången öfverenskommelse, undertecknad den 30 maj 1906. (Närmare redogörelse här
för, liksom för öfriga omfattande lönerörelser vid järnvägarna, kommer a t t senare 
meddelas.) O. Th. H. 

Malmö. 

Ställningen å arbetsmarknaden under andra kvartalet 1906 har på grund af liflig 
byggnadsverksamhet vari t mycket god och har tillgången på arbete inom alla fack varit 
bättre än under samma tid föregående år. 

Någon större konflikt mellan arbetsgifvare och arbetare har .icke förekommit under 
kvartalet, förutom strejken vid Malmö—Ystads järnväg, den första i si t t slag, och som 
varade i 5 dagar, då den genom skiljenämnd löstes och arbetet återupptogs. Däremot 
hafva en massa underhandlingar mellan olika arbetsgifvare och arbetareorganisationer 
förts under kvartalet för ernående af högre aflöning åt arbetarne, och hafva dessa lyck
ligt förts t i l l sin lösning. Några nya företag hafva icke under kvartalet t i l lkommit, 
men den i förra kvartalet afstannade svensk-engelska gummifabriken har åter satts i 
gång. 

S t e n i n d u s t r i e n . Inom tegelbruksindustrien har tillgången på arbete vari t god. 
Aftal träffades mellan Malmö Tegelförsäljningsbolag och dess fasta arbetare. Där
igenom höjdes lönen från 75 kr. t i l l 100 kr. i månaden, hvarjämte arbetarne erhålla en 
viss procent på a l l t lossningsarbete. Aftalet gäller i 3 år, och stiger ackordspriset suc
cessivt hvarje år. 

Underhandling om ny prislista vid ett tegelbruk vid Bjerred pågår. 
Med gips- och Viktoria fabrikens arbetare i Limhamn har aftal träffats. T i m 

l ö n e n höjdes från 30 t i l l 33 öre räknadt från och med den 1 april 1906 t i l l den 81 
december 1906 samt skall därefter utgå med 34 öre så länge aftalet varar eller t i l l den 
1 april 1909. A c k o r d s p r i s e n hafva likaledes höjts med cirka 20 ä 25 %. Något 
aftal har förut icke funnits vid denna fabrik. 

Inom cementgjuteriindustrien har arbetstillgången vari t mycket god och bättre 
än under samma tid föregående år. beroende på stadens stora arbeten med kloak- och 
spårvägsanläggningarna. 
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Inom stenhuggareyrket har äfvenledes arbetstillgången vari t god och någon ar
betslöshet har icke förekommit under kvartalet. 

Inom kritindustrien har arbetstillgången vari t god nnder kvartalet. Nytt aftal 
har träffats mellan Allmänna arbetsgifvareföreningen å ena sidan och Grof- och 
fabriksarbetareförbundets afdelning n:r 154 i Kvarnby å andra sidan för kritbrnken 
och dess arbetare. 

A f l ö n i n g e n utgår t i l l fullgod arbetare under första året med 25 öre. andra året 
med 28 öre och tredje året med 30 öre per timme. 

O r d i n a r i e a r b e t s t i d e n är 10 timmar per dag. 
Ö f v e r t i d s a r b e t betalas med 23 % förhöjning för de 3 första timmarna och 50 % 

förhöjning därefter. 
A c k o r d s a r b e t e skall, där så befinnes lämpligt, utföras enligt på förhand upp

gjord ackordsprislista. Vid allt ackordsarbete garanteras timlönen. 
•Alla arbetare o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r a s enligt lag samt dessutom så, att de vid 

olycksfall i arbetet erhålla ersättning med 1 kr. per dag från och med läkarebehand
lingens 4:de dag. 

Meningsskiljaktigheter, som under aftalstiden uppstå mellan arbetsgifvaren och 
arbetarne, skola anmälas för resp. föreningars styrelser, som då gemensamt hafva att 
undersöka saken och om möjligt åstadkomma rättelse, i annat fall afgöres dessa genom 
skiljenämnd enligt lagen. 

De i den uppgjorda ackordsprislistan fastställda prisen gälla t i l l den 1 april 1907 
och höjaa från den 1 april 1907 t i l l den 1 april 1908 med 10 % samt därefter ytter
ligare med 5 % å första årets grnndpris. Vid bruk, där förut betalts högre ackords-
priser, skola dessa gälla för första året, men beräknas ökningen vid dessa bruk för 
andra och tredje året endast efter grundpriset, så a t t prisen då blifva lika vid alla bruken, 

Aftalet gäller t i l l den 1 april 1909 med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. 
Sker ej uppsägning, gäller aftalet ytterligare ett år med samma uppsägningstid. 

Metal l industr ien. Arbetstillgången mycket god. Inom smed- och gjutarefac-
ken har brist på yrkeslärda arbetare förefunnits. Äfven inom bleck- och plåtslagare-
facket har dylik brist framträdt. 

Mellan Grof- och fabriksarbetareförbundet och ett bleck- och emaljerings-
fabriksaktiebolag har aftal träffats för de k v i n n l i g a arbetarna sålunda, att timlönen 
höjdes från 13 t i l l 17 öre, hvilken lön stiger ytterligare med 1 öre årligen de fyra år 
aftalet gäller, så att slutlönen bl ir 20 öre per timme. 

Något aftal har förut icke funnits. 
Vid samma fabrik har dessutom aftal träffats med järn- och metallarbetareför

bundet, hvarur följande må anföras: 
1. a) A f l ö n i n g e n räknas per timme och betalas t i l l fullt duglig arbetare: från 

den 1 juli 1906 t i l l den 1 juli 1907 40 öre. Under de två följande åren ökas timlönen 
ti l l resp. 41 och 42 öre. 

Nyantagne, som arbetat minst 4 år i facket, erhålla 35 öre per timme, samt efter 
6 månaders anställning då gällande timlön. 

b) För arbetare anställda vid maskin eller press: från den 1 juli 1906 t i l l den 1 
jul i 1907 35 öre per timme, hvilket under de två följande åren ökas ti l l resp. 36 och 
37 öre. 

Nyantagne erhålla 31 öre i timmen och efter 6 månaders anställning då gällande 
timlön. 

c) de arbetare, som nu hafva 35 och t i l l och med 40 öre. erhålla löneförhöjning 
med 5 öre per timme, de som ha 41 öre med 4 öre och de som hafva 42 eller däröfver 
med 3 öre. De veckoaflönade arbetarne erhålla 1 kr. tillägg. 

2. O r d i n a r i e a r b e t s t i d är 10 timmar per dag utom lördagar, då den är 8 
timmar. Arbetstiden räknas från 6,15 f. m. ti l l 6 e. ni. med ' ä timmes frukost- och 
1 ' t timmes middagsrast. Lördagar slutar arbetet kl. 4 e. m. 
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3. All annan arbetstid räknas som ö f v e r t i d och betalas med 25 % t i l lägg de 
3 första timmarne samt 50 f» därefter. 

4. Ö f v e r t i d s a r b e t e å a c k o r d får ej ntsträckas t i l l längre t id än högst en 
månad per år. 

Öfverenskommelsen gäller från den 1 juli 190(5 ti l l den 1 jnl i 1909 samt betrak
tas som fortfarande gällande ett ur i sänder, för så vida den icke af någondera parten 
skriftligen nppsäges 3 månader före utlöpningsdagen. 

Vid en annan fabrik har följande öfverenskommelse rörande löner och arbetstid 
m. m. träffats med järn- och metallarbetareförbundet. 

M i n i m i l ö n e r : 
Till järn- eller metallarbetare, som fyllt 20 år och arbetat 4 år i facket. 31 öre 

per t imme: t i l l dem, som fyllt 21 år men ej arbetat 4 år i facket, 28 öre per t imme: 
ti l l dem. som fyllt 24 år och arbetat 7 år i facket, 36 öre per timme. 

O r d i n a r i e a r b e t s t i d e n är 10 t immar per dag utom lördagar, då den är 7 
t immar. All annan arbetstid räknas som ö f v e r t i d och betalas med 25 ;» t i l lägg till 
ordinarie timlön för de 2 första t immarna efter ordinarie arbetstidens slut. för tiden 
därifrån till ordinarie arbetstidens början påföljande dag 50 % t i l lägg samt 100 % t i l l-
lägg för sön- och helgdagsarbete, räknadt från ordinarie arbetstidens slut dagen före t i l l 
dess början dagen efter sön- eller helgdag. 

Vid a c k o r d s a r b e t e är ordinarie timlön garanterad. 
Arbetare, som ålägges sköta mer än en maskin, erhåller 25 % t i l lägg å ordinarie 

timlön för hvarje maskin utöfver den första. 
För alla vid verkstaden anställda järn- och metallarbetare, som genom § 1 ej er

hålla 5 öres förhöjning, höjes lönen med minst omnämnda belopp. 
Denna öfverenskommelse träder i kraft den 1 april 1901) och gäller t i l l och med 

den 31 mars 1907 samt betraktas som fortfarande gällande ett år i sänder, för så vida 
den icke af någondera parten skriftligen uppsäges minst 2 månader före utlöpningsdagen. 

G-rofarbetavne hafva samtidigt erhållit timlönen höjd från 30 ti l l 32 öre från och 
med april t i l l okt. 1906 och därefter 33 öre ti l l den 1 okt. 1908, då deras aftal ntgår. 
Något aftal förut har ej funnits. 

B y g g n a d s i n d u s t r i e n . Arbetstillgången har under kvartalet varit mycket god. 
Brist på yrkeslärda arbetare, särskildt murare och byggnadssnickare, har äfven här 
förekommit. 

Mureriarbetarne i Ystad erhöllo i april nyt t aftal. T i m l ö n e n höjdes med 1 
öre från den 1 maj 1906, d. v. s. från 47 t i l l 48 öre, och skall ytterligare höjas med 1 öre 
den 1 maj 1907 och den 1 maj 1908. 

Måleriarbetame i Trelleborg ha i april med sex målaremästare ingått ett aftal 
för ett år, med tre månaders uppsägning. T i m l ö n e n är höjd från 36 öre t i l l 42. 
Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med 50 proc. förhöjning. På lördagarna är a r b e t s t i d e n 
blott 8 t immar (förut 9). O l y c k s f a l l s e r s ä t t n i n g från och med 4:de dagen efter 
olycksfallet. 

Trävaru indus tr i en . Arbetstillgången var god. Lone- och arbetsaftal upprät
tades mellan Allmänna Arbetsgivareföreningen i Malmö å ena sidan och Träarbe
tareförbundets afdelning n:r 160 i Malmö å andra sidan för vissa fabriker därstädes 
af i hufvudsak följande innehåll: 

Till maskinsnickare, som arbetat i facket minst 3 år samt fyllt 20 år, betalas 
en minimilön af 38 öre till den 10 juni 1907, därefter 40 öre t i l l den 10 juni 1908 samt 
därefter 42 öre i timmen. 

För lärlingar, som sköta maskinerna, beräknas 3 års lärotid, och erhålla de under 
l:sta året 16 öre per timme. 2:dra året 24" öre och 3:dje året 29 öre per t imme: för ut-
lärling. som fyllt 20 år, betalas 3~> öre per timme, 

Lärlingar, som skuta maskinerna, böra vara minst 16 år gamla. Endast undantags
vis, då ordinarie maskinskötare är tillfälligt frånvarande, kan yngre person få användas. 
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Ackordsarbete får förekomma efter särskild öfverenskommelse arbetsgifvaren 
och arbetaren emellan, men dock skall timlönen garanteras. 

Arbe ts t iden är 10 timmar om dagen ntom lördagen, dä den är 7 timmar: öfver-
t i d betalas med 25 # tillägg till ordinarie timlönen de 2 första timmarne efter ordi
narie arbetstidens slnt samt 50 % förhöjning för na t t - , sön- och helgdagsarbete . 

Alla maskinsnickare och lärlingar o lycks fa l l s fö rsäkras enligt lag samt dess
utom för karenstiden. 

Allmänna arbetsgivareföreningens >Allmänna bestämmelser» antogos. 
Detta arbetsaftal undertecknades de 10 jnni 1906 och är gällande till den 10 juni 

1908 samt betraktas som fortfarande gällande ett år i sänder, för så vida det icke af 
någondera parten skriftligen uppsäges minst 3 månader före ntlöpningsdagen. 

För tunnbinderiarbetame vid kritbrnken i Kvarnby upprättades nytt löne- och 
arbetsaftal mellan Allmänna Arbetsgivareföreningen i Malmö å ena sidan och Sven
ska Tunnbinderiarbetareförbundets afdelning i Kvarnby å andra sidan af i det hela 
samma innehåll som det aftal som träffades med grof- och fabriksarbetareförbandet och 
som återgifvits härofvan. Tid ackordsarbete äro priserna följande: 20 öre från och med 
den 1 april 1906 till den 1 april 1907, 22 Va öre från och med den 1 april 1907 till 
<ien 1 april 1908, därefter 24 öre per fat, så länge aftalet gäller. 

Inom möbelsnickarefacket har arbetstillgången varit god. Brist på yrkesdngliga 
arbetare har förefunnits. 

Underhandling om ny prislista pågår. 
En del snickeriarbetare i Trelleborg ha erhållit höjd timpenning, från 42 till 44 

öre, samt 2 timmars förkortning af arbetstiden på lördagar. 
Kemisk-tekiiiska industrien. Vid Svensk-engelska gummifabriken träffades 

«fter cirka 14 dagars konflikt i juni öfverenskommelse med arbetarne. 
Transportarbete. Arbetarne vid A. B. Skånska traf- och galoppbanan (ett 

70-tal) erhöllo efter några veckors lockout en aflöning af 32 öre per timme, intill dess 
anläggningen blir färdig; arbetarne hade förut 27 öre i timmen. • 

På grund af missbelåtenhet med arbetsledningen vid spårvägsanläggningen strej
kade arbetarne och begärde samtidigt timlönen höjd. Saken hänsköts till skiljenämnd, 
och arbetarne erhöllo en ökning af timlönen från 37 till 39 öre: de hade begärt 
40 öre. 

Arbetarne vid Skånska Landtmännens Centralförening ha fått daglönen höjd 
från 350 till 4 kr. per dag; a rbe ts t iden är 8 V» timmar. Aftalet gäller 1 år. 

Hos några mindre arbetsgifvare ha arbetslönerna höjts, delvis efter att strejk 
utbrutit. 

För personalen vid Malmö—Limhamns järnväg har ny lönestat fastställts att 
gälla från och med den 1 juli 1906 till den 31 dec. 1908 samt därefteT 1 år i sänder 
zned 6 månaders ömsesidig uppsägning. Ur densamma må följande anföras: 

Begynnelselön för stationskarl i Limhamn 1.044. efter 12 år 1,335 

Stationskarlsförman erhåller 60 kr. mera per år än stationskarl. I de för kon
duktörer och stationskarlar fastställda lönebeloppen ingår beklädnadsersättning med resp. 
150 och 120 kr. pr år. 

För personalen vid Malmö—Ystad Järnvägs A.-B. fastställdes genom skiljedom 
efter y dagars strejk en ny lönestat. (Närmare redogörelse följer framdeles.) 
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Inom åkeriverksamheten har arbetstillgången vari t i nedgående, beroende p&L-
minskade körslor efter grundgräfningarnas afslntande vid nybyggnaderna. Sålunda ha 
flera åkeriägare helt nedlagt rörelsen och afyttrat sina hästar. 

Ny t t aftal for åkeriarbetarne har träffats, hvarnr följande må anföras: 
A r b e t s t i d e n räknas från kl . 7 f. m. till kl . 5 e. m. under nov., dec , jan. och> 

febr. samt den öfriga delen af året från kl . 6 f. m. t i l l kl. 6 e. m., däri 1'/» timmes^ 
rast för måltider. 

Utom denna ordinarie arbetstid är arbetare skyldig tjänstgöra högst 2 t immar per
dag vid förefallande stallgöromål. 

M i n i m i l ö n e n utgår första året till den 1 juni 1907 med 19 kr. under ofvan-
nämnda fyra månader, med 21 kr. under den öfriga delen af året samt från den 1 
juni 1907 t i l l den 1 juni 1908 med 20 kr. under samma fyra månader och 22 kr. 
under den öfriga delen af året. 

Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med 50 öre per timme eller del däraf. 
Ex t ra körsel betalas med 4 kr. per dag, såvida det ej öfverstiger tre dagar? 

arbete. 
Bärning och hissning af kol, koks och dylikt betalas extra med 1 öre per säck. 
O l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g enligt lag, dock skall ersättning ske från och med 4:de-

dagen efter olycksfallet. 
Akeriarbetarefackföreningens medlemmar äga företräde till arbete. 
Arbetare afskedas i tnr och ordning vid brist på arbete, dock äger gift arbetare-

företrädesrätt t i l l arbete. 
Akeriägare, som har vattning å gata eller dyl ikt på söndag, betalar 4 kr. per dag' 

eller de] däraf. För andra arbetskörslor på söndag betalas 4 kr. per dag eller del 
däraf. 

Körsel vid begrafningar på söndag betalas med 50 öre per timme. För skogs-
körslor äger åkeriägare rä t t a t t därom själf uppgöra med sina arbetare. 

Afdrag å lönen göres för arbetare, som ej i rä t t t id infinner sig t i l l arbetet. 
Aftalet gäller från den 1 juni 1906 till den 1 juni 1908 med 2 mån. ömsesidig 

rät t t i l l uppsägning. 
Vid stenkolslosmingen har arbetstillgången under kvartalet vari t normal, dock. 

bättre än under samma tid föregående år. Under denna t id är l ikväl importen af sten
kol minst. Nyt t aftal har träffats mellan Stufveriaktiebolaget och dess arbetare, 
hvarnr följande må anföras: 

A r b e t s t i d e n börjar kl. 7 f. m. och afslutas kl . 6 e. m. (den mörka årstiden från 
dagens inbrott t i l l dess slut) utom första maj, midsommar-, ju l - och nyårsaftnar, då 
den afslutas kl . ll,so f. m. samt påsk- och pingstaftnar, då den slutar kl . 3,so e. m. 
Kuskarne äro dock skyldiga a t t efter tillsägelse inställa sig i arbetet utom stallet ' / ' 
timme före och kvarblifva Vs timme efter sagda t id utan öfvertidsberäkning. 

Anm. Angående arbetstiden vid valskvarnen gälla särskilda bestämmelser, hvarom 
se § 5. 

A f l ö n i n g e n för arbete, som finnes upptaget i ackordsprislistan, utgår med däri 
angifvet pris, i annat fall med daglön af 4 kronor under tiden från 15 november t i l l 
15 februari och under öfriga delen af året kr. 4 5 0 för dag, hvarvid dagen indelas i 
4 kvartsdagar, så a t t betalningen beräknas för hvarje påbörjad kvartsdag. 

De hos stufveribolaget anställda kuskarne åtnjuta i veckolön hvar och en 22" 
kronor. 

Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med 50 % förhöjning. 
V i d k o l n i n g a r p å ö f v e r t i d betalas, då beställdt arbetes början fördröjes utöfver 

bestämd tid, väntpengar t i l l hvarje man med 50 öre i timmen. 
Transportarbetareförbundets Jlalmöafdelning förbinder sig a t t såsom ordinarie ar

betare ställa t i l l stufveribolagets förfogande tvåhundrafemtio (250) af befälet godkända 
män. å hvi lka namnförteckning aflämnas ti l l bolagets kontor. 
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Då större arbetsstyrka erfordras, har afdelningen i första hand att tillhandahålla 
extra arbetare i tillräckligt antal, men brister afdelningen tillfälligtvis härutinnan. äger 
stnfveribolaget att själf, utan hänsyn till den ena eller andra arbetareorganisationen, 
anskaffa behöflig arbetskraft. 

Vid antagande af arbetare skall företräde lämnas åt i Malmö eller dess närmaste 
omnejd mantalsskrifna, nyktra och ordentliga arbetare. 

På disponentens eller vederbörande förmans tillsägelse skall arbetarnes ordnings
man genast gifva anvisning på så många arbetare, som af förmannen anses för ifråga
satt arbete behöfliga, med rätt för befälet att pröfva anvisad arbetares duglighet och 
honom antaga eller såsom olämplig afvisa. I fråga om behöfligt antal arbetare bestäm
mes: ett kolgång för rallning består af två man, och äro, om flere användas, dessa att 
anse som hjälpare. 

Vid lossning erfordras för kli och spannmål tre man till hvarje gång och från 
seglare sex man samt för oljekakor fem eller, då så påfordras, sex man i hvarje lucka. 

Vid lastning af mjöl från valskvarnen fem man, därest ångvinschen användes, 
samt, när magasinsrännan är i bruk, sex man och är arbetstiden där bestämd 

för december och januari månader kl. 7,so f. m.—4,so e. m. 
> november och februari > » 7 > 5 > 
» öfriga delen af året 7 > 6 > 

Stufveribolagets arbetare äro på bolagets bekostnad o lycksfa l l s försäkrade: 
och utgår ersättningen vid timadt olycksfall enligt lag samt därutöfver med en krona 
per dag från och med 4:de dagen efter olycksfallet. 

Under den tid detta aftal gäller får icke vare sig lockout, strejk eller annan 
arbetsafstängnmg af någondera parten företagas. 

Därest likväl på grund af omständigheter, som icke äga sammanhang med detta 
aftal', vare sig den arbetsgivareförening, i hvilken stnfveribolaget möjligen kan komma 
att ingå, å ena sidan, eller Svenska Transportarbetareförbundet eller Landsorganisationen 
å den andra, skulle påbjuda lockout, strejk eller arbetsafstängnmg, får sådan lockout 
strejk eller arbetsafstängning icke förenas med anspråk på ändring i detta aftal eller 
föranleda till dylik ändring, hvarken såvidt angår arbetspriser eller andra stadganden 
för hela den tid öfverenskommelsen blifvit ingången. 

För slitande af uppkommande meningsskiljaktigheter tillsättes en förliknings
nämnd. 

Detta aftal äger giltighet och tillämpning till den 1 maj 1909. Skulle icke skrift
lig uppsägning å någondera sidan ske minst tre månader före aftalstidens utgång, ansea 
aftalet i sin helhet vara förlängdt för en tid af ett år i sänder. 

Arbetena vid såväl kloak- som spårvägsanläggningar hafva under kvartalet 
satts i gång med full arbetsstyrka, och sysselsättas för närvarande vid kloakarbetena 
omkring 425 och vid spårvägsanläggningen cirka 100 arbetare. Dessutom äro 70 man 
tillhörande cementgjnteriet sysselsatta med gjutning vid kloakanläggningen. 

Oatu- och parkarbetarne i Trelleborg ha i maj med stadens drätselkammare 
öfverenskommit om ett nytt aftal, gällande för ett år. Timlönen är höjd från 28 till 
32 öre för vanliga g rofa rbe ta re . För s t e n s ä t t a r e har den höjts från 32 till 36 ä 
38 öre. S t ens tö t a r e betalas med 35 öre (förut 32). Arbe ts t iden har förkortats 
till 10 timmar. Afsked först efter 14 dagars uppsägning. Vidare tillförsäkras arbe-
tarne fri l äka revå rd och medicin samt olvcksfallsersättning efter 4:de dagen. 

_ " __ .V. S. 

Lund. 
Under kvartalet har öfverenskommelse träffats och aftal undertecknats af å ena 

sidan byggmästareföreningen och å andra murare-, träarbetare- och grofarbetare-
fackföreningarna med särskildt aftal för hvarje förening. 
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A r b e t s t i d e n är i dem bestämd t i l l 10 timmar under sommarmånaderna, t i l l 
9 V» under mars oeh oktober, 8 under februari och november samt t i l l 7 timmar under 
januari och december. Lördagar s lutar arbetet k l . 4 e. m. 

O f v e r t i d s a r b e t e betalas med 25, 50 och (sön- och helgdagar) 100 proc. för
höjning. 

Detaljerade a c k o r d s p r i s l i s t o r äro uppgjorda. 
O l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g äfven för karenstiden. 
Förliknings- eller skiljenämnder för slitande af tvister. 
Aftalen gälla t i l l 1 april 1909 och ytterligare för ett ar i sänder med tre må

naders uppsägningsrätt. 
För byggnadsverksamheten har bristen på murare vari t synnerligen kännbar och 

haft t i l l följd, att under första delen af kvartalet rådde arbetslöshet för grofarbetarne 
(mareriarbetsmäflnen). 

Inom alla yrken har arbetstillgången varit god, särskildt inom järn- och möbel
industrien. 

Under april månad bildades en varuutkörareförening med 23 medlemmar. 
Ved- och koltomtarbetare hafva t i l l arbetsgifvarne inlämnat begäran om förhöjd 

lön fråa 30 ti l l 35 öre. Underhandlingar pågå, och enligt särskildt meddelande hafva 
arbetsgifvarne visat tillmötesgående, så att strid kommer icke i fråga. 

Murarne i Eslöf erhöllo nyt t aftal i april. T i m l ö n e n skall utgå med 47 öre 
i år och 49 öre nästa år, hvarjämte stadgas om ö f v e r t i d s p r o c e n t , o l y c k s f a l l s 
f ö r s ä k r i n g o. s. v. 

Personalen vid Lund—Trelleborgs jä rnväg erhöll i juni nya lönevillkor: 
Banvakt: vid antagandet kr. 720, efter 3 år 798, efter 7 år 882 och efter 12 år 960. 
Stationskarl på landet: kr. 840, 936, 1,032 och 1.128. 
Stationskarl i stad: kr. 960, 1,080, 1,200, 1,320. 
Packmästare: kr. 900, 1,020, 1,140, 1,260. 
Konduktör: kr. 1,020, 1,140, 1,260, 1,380. 
Eldare: kr . 960, 1,098, 1,242, 1,380. 
Lokomotiv förare: kr. 1,320, 1,458, 1,602, 1,740. 

Utom den kontanta lönen har banvakt in bostad med trädgårdsland samt dressin-
pengar med 15 kr. om året, äfvensom rät t a t t köpa årligen 100 begagnade slipers t i l l 
ett pris af 6 öre stycket. 

I packmästares och konduktörs löneförmåner ingå som förut utöfver den kontanta 
lönen beklädnad och milpengar med 5 öre pr mil. 

Lokomotivpersonalen har fri beklädnad af päls och pälsmössa äfvensom mil
pengar: lokomotivförare 8 ä 10 öre pr mil, eldare 6 å 8 öre. 

Extra personalens daglön skall motsvara minst en trettiondedel af månads-
aftöningen för ordinarie personal af första lönegraden inom resp. grupp. 

A r b e t s t i d e n 10 timmar om dygnet. O f v e r t i d s a r b e t e betalas med 40 öre i 
timmen. 

Denna lönestat gäller från 1 juni 1906 t i l l och med 31 dec. 1908 och därefter år 
för år med sex månaders ömsesidig uppsägning. 

Järnvägens verkstadspersonal erhöll 2 öres förhöjning i timlönen. 
O. L. 
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Hälsingborg. 
Jordbruket med binäringar. Gynnsamma väderleksförhållanden gjorde, att 

vårarbetena vid jordbruket kommo ovanligt tidigt i gång. Den tidiga sådden och 
växtlighetens raska utveckling medförde god arbetstillgång såväl till sj&lfva vårarbetet 
som till rotfrukternas sommarskötsel. Aflöningen för manliga arbetare till jordbruks-
göromål har under kvartalet varit: för stadigt arbete kr. 175, 2 och undantagsvis 2'25 
jämte fritt logi, men på egen kost, samt kr. 1, 1 25 och 150, då såväl kost som logi 
erhållits hos arbetsgifvåren. Vid tillfälligt arbete, som vanligen endast räcker några 
dagar åt gången, är aflöningen i regel 50 ä 75 öre högre pr dag. För drängar, som 
träffa aftal pr månad, har aflöningen under kvartalet varierat från 25 tili 35 kr. för
utom mat och husrum. Skötseln af sockerbetor utlämnas i allmänhet på ackord och 
betalas för lnkning, gallring, hackning och upptagning med 75 ä 80 kr. pr tunnland. 
Om det endast gäller betornas sommarskötsel och icke upptagningen, betalas 30 ä 35 
kr. för tunnland eller 20 ä 25 öre för 100 sträckfamnar. 

Bergverks- och bruksrörelse. Den lönerörelse, som en längre tid pågått vid 
Skromberga, Bjufs och Billesholms kolgrufvor och därmed i samband stående ler- och 
tegelindustri, kunde icke, oaktadt långa underhandlingar, lösas utan öppen konflikt. 
Arbetet nedlades den 1 juni vid alla tre verken, omfattande sammanlagdt 2,450 arbetare, 
däraf vid Skromberga 850, i Bjuf 700 och i Billesholm 900. Genom vissa öfverens-
kommelserj som träffades mellan parterna, fick strejken från början en godartad karaktär 
och förhandlingar om tvistigheternas biläggande påbörjades så godt som genast mellan 
arbetsgivareföreningen och Grof- och fabriksarbetareförbundet. Vid Höganäsverken, 
hvilka tillhöra samma bolag, fingo rör- och tegelfabriksarbetarne från den 15 maj 
något förbättrade lönevillkor. Det befarades emellertid att äfvenledes Höganäsarbetarne, 
uppgående till cirka 1,300, komme att indragas i den utbrutna strejken, hvilket dock 
icke blef fallet. Äfvenledes vid Hyllinge grufva och fabriker pågår lönerörelse, hvil-
ken icke ännu ledt till någon lösning. 

Konflikt ntbröt vid ett tegelbruk i Ängelholm i maj, men bilades snart, och nytt 
aftal ingicks. 

Aflöningen, som för brännare hade begärts höjd från 20 tili 22 kr., bestäm
des till 21 kr. pr vecka. Ugns t r i l l a rne begärde 15 öre pr man och kammar eller 
från kr. 2 till 215 och erhöllo 205. Ler lassarne erhöllo 66 öre pr 1,000 sten och 
51 öre för IVs tnms rör, hvilket i båda fallen innebar 1 öres förhöjning. Drängarne 
erhålla 14 kr. pr vecka året rundt jämte fri bostad m. m. Timlönen har sedan slst-
lidne höst höjts från 26 till 30 öre. Aftalet gäller från den 25 maj 1906 till den 1 
maj 1907 med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. 

Vid flera i omnejden belägna tegelbruk har rådt god arbetstillgång och efter
frågan på arbetare, men då aflöningen, som i allmänhet är 25 öre i timmen, anses vara 
för låg i förhållande till det ansträngande arbetet, har tillräcklig arbetskraft tidtals 
icke kunnat erhållas. A de flesta tegelbruken utlämnas många arbeten på ackord, 
hvarvid vana arbetare kunna förtjäna afsevärdt högre lön än gällande timbetalning. 

Metall- och maskinindustrien. Under kvartalet har arbetsti»gången varit god 
å de mekaniska verkstäderna och tillgången på arbetskraft i allmänhet tillräcklig. För 
smedverkstäderna har likaledes arbetstillgången varit god. Efterfrågan på dugliga 
smeder och hofslagare till verkstäder å den kringliggande landsbygden har endast med 
svårighet kunnat tillfredsställas. Efterfrågan på smedlär l ingar har varit större än 
tillgången, såväl till verkstäder inom staden som på landsbygden. Vid skepps-
varfvet, där den största brådskan alltid förekommer under första kvartalet, inträdde 
försämring i arbetstillgången under maj. Under april förekom delvis brist på arbets
kraft, hvarför ganska mycket öfvertidsarbete förekom; därefter endast undantagsvis. 
Antalet fast anställda arbetare vid skeppsvarfvet utgjorde vid slutet af april 139, maj 
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131 och juni 135. Under april förra året, då strejken utbröt som en början t i l l den 
stora verkstadskonflikten, voro 173 arbetare fast anställda. 

Trävaruindustr ien . Arbetstillgången är fortfarande god inom möbeltillverk
ningen och efterfrågan på dagliga möbelsnickare har varit större än tillgången. I 
korgmakeribranschen klaga arbetsgifvarne öfver brist på dagliga och ordentliga ar
betare. God och lönande arbetstil lgång förefinnes. 

V a g n m a k e r i a r b e t a r e t i l l verkstäder å landsbygden hafva under kvartalet ofta 
efterfrågats. Tillgången härå är emellertid yt ter l igt ringa, beroende därpå, att så snart 
lärotiden afslntats öfvergå de flesta t i l l det mera lönande byggnadsarbetet. 

Yagnmakeriarbetarne i Landskrona ha fått nytt löneaftal från 1 april 1906. 
Arbetare, som arbetat 4 år i facket, erhåller 35 öre i timmen; 1 års lärling får 6 kr. 
i veckan, 2 års 8 kr., 3 års 11 kr. och 4 års lärling 18 kr. i veckan. A r b e t s t i d e n 
är 58 t immar i veckan. 

B r ä d g å r d s a r b e t a r n e hafva fått t i l l stånd ett nyt t löneaftal a t t gälla från den 
1 juni. Härigenom höjdes timlönen från 31 ti l l 35 öre för vanligt brädgårdsarbete 
och för loss- och lastningsarbete från 31 t i l l 38 öre. Arbetstillgången har vari t något 
sämre än de närmast föregående åren ti l l följd af minskad omsättning. 

B y g g n a d s v e r k s a m h e t e n har under kvartalet vari t normal. Arbetstillgången har 
möjligen vari t något bättre än motsvarande tid föregående år och tillgången på arbets
kraft har fullt motsvarat behofvet, med undantag för m u r a r e , hvarå efterfrågan oftast 
är större än tillgången under den egentliga byggnadssäsongen. Efterfrågan på murare 
t i l l platser utanför Hälsingborg har varit betydligt större än tillgången, hvilket för
hållande helt säkert beror dels därpå, att den stora byggnadsverksamheten i Malmö 
sysselsätter ett mycket stort antal murare och dels därpå att Köpenhamn innevarande 
år har bättre konjunkturer inom byggnadsbranschen med full sysselsättning för sina 
under de närmast föregående åren lediga murare. På grund häraf är det endast ett 
ringa antal danska murare, som i år kunnat erhållas. Däremot har det visat sig vara 
lättare att från Danmark erhålla m å l a r e , hvaraf ganska många fått anställning i 
Ängelholm och Halmstad. 

Byggnadsträarbetarnes fackförening hade vid kvartalets början 295 och vid 
dess slut 314 medlemmar. Af dessa voro under kvartalet 40 arbetslösa längre eller 
kortare tid. 

För j o r d - , b e t o n - och s c h a k t n i n g s a r b e t a r e har arbetstillgången vari t dålig. 
Några större dylika arbetsföretag ha icke förefunnits. 

Vid stadens h a m n - och g a t u a r b e t e n hafva endast ett ringa antal arbetare 
sysselsatts, hvarför arbetslösheten var i t ovanligt stor inom g r o f a r b e t a r e k å r e n . 

Mellan Hälsingborgs rörläggare-entreprenörer och Svenska järn- och metall-
arbetareförbundet ingicks i april nyt t aftal. Arbetare, som är kompetent och fyllt 
24 år, betalas med 42 öre i timmen och efter 1 april 1907 med 44 öre. För arbetare, 
som fyllt 22 år och arbetat i facket i 6 år, är lönen resp. 38 och 40 öre samt för den, 
som fyllt 21 år och arbetat i facket 4 år, 35 öre. Hjälparbetare, som fyllt 18 år och 
arbetat i facket 2 år. betalas med 23 öre samt 3 öres förhöjning hvarje år, t i l ls mi
nimilönen af 35 öre i timmen uppnåtts. 

Byggnadsarbetarne i Landskrona ha erhåll i t nyt t aftal på 3 år. Murare er
hålla i timlön från 1 april 1906 47 öre, från 1 april 1907 48 öre samt 49 öre från 1 
april 1908. För trfxarbetarne skall timlönen utgöra resp. 46, 47 och 49 öre samt för 
grofarbetarne resp. 38. 38 och 39 öre. 

Gnmmiindi is tr ien. Arbetstillgången har varit normal. Vid Hälsingborgs 
Gummifabrik sysselsattes under april 413, maj 416 och juni 422 arbetare. Brist på 
kvinnlig arbetskraft föreligger. De kvinnliga arbetarne vid fabriken ha fått förnyadt 
aftal. gällande t i l l 1 juli 1909. A c k o r d s p r i s e t för t i l lverkning af galoscher ha r 
för en del sorter höjts med 1 öre och för andra med V» öre pr par, hvilket för hvarje 
arbeterska betyder en ökning af lönen af omkring 18 öre pr dag. 
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Text i l indus tr i en . Normal arbetstillgång. Jacquardväfveriet har alltid god ti l l-
Sång på arbetskraft. Jutefabriken har däremot brist på väfverskor, hvarför en del 
väfstolar måst stå obegagnade. Den sistnämnda fabriken hade nnder april 296, under 
maj 295 och nnder jnni 287 arbetare anställda. 

Beklädnads industr ien . Då ett flertal af hithörande yrkesgrupper ha sin vår
säsong nnder detta kvartal, har arbetstillgången för dessa vari t god och för öfriga 
grupper normal. Någon större brist på arbetskraft, än som vanligen vid denna årstid 
förekommer inom en eller annan yrkesgrupp, har icke försports. I början af maj före
kom arbetskonflikt inom skrädderibranschen i Ängelholm. Arbetarne begärde at t få 
•betalningen för hvarje tillverkad rock höjd med 150 a 2 kr. Då mästarne endast er-
bjödo 1 kronas förhöjning, nedlades arbetet den 3 maj, men återupptogs påföljande dag. 
«edan arbetarnes fordran beviljats. Strejken, som sålunda varade en dag, omfattade 
-endast 7 å 8 rockskräddare. 

Närings- och njuti i ingsi i iedels industriei i . Vid den största valskvarnen på 
platsen har arbetstillgången varit normal. Antalet anställda arbetare utgjorde vid 
slutet af april 55, maj 52 och juni 52. Förhållandena i öfrigt lika med föregående 
kvartal . Sockerbruket har äfvenlfides haft normal arbetstillgång och hvarken öfver-
flöd eller brist på arbetskraft. Under kvartalet anställdes vid bruket 24 manliga ar
betare öfver 18 år och afgingo 22. Motsvarande siffror för minderåriga manliga arbetare 
voro 5 och 3 samt för kvinnor 18 och 11. Snmma afgångna 36 och nyanställda 47. 

Kemisk-teknisk industri m . ni. Superfosfatfabrikationen har en vår- och 
•en höstsäsong. Vårsäsongen börjar i slutet af mars oeh varar 6—8 veckor. Vid här
varande fabrik sysselsattes 340 arbetare och hade god arbetstillgång. Hälsingborgs 
kopparverk, beläget utanför staden i Eaus församling, hade äfvenledes god arbets
tillgång och sysselsatte 380 arbetare. Helsingborgs Cinders- och Kalkfabriks Aktie
bolag t i l lverkar koks och kalk, det senare såväl t i l l gödning som byggnadsmaterial. 
Fabriken hade god arbetstillgång. och voro förhållandena i öfrigt lika med föregående 
kvar ta l och år. Antalet arbetare var i april 21, maj 21 och jnni 23. Den 1 april 
höjdes k o k s b r ä n n a r n e s aflöning (de voro till antalet 9) med 5 öre pr man oeh skift 
t 8 timmar) eller från kr. 3'10 ti l l 315 . U t e a r b c t a r n e (6 st.) erhöllo 5 öre mera pr 
arbetsdag (10 timmar); ' aflöningen var förut 3 kr. Denna förhöjning grundar sig på 
nnder förra året träffadt löneaftal. 

Transportarbetet . För l o s s - och l a s t n i n g s a r b e t a r n e har arbetstillgången 
var i t god och bättre än under samma tid föregående år. Arbetarne hafva uppsagt sit t 
na gällande aftal och till arbetsgifvarne inlämnat förslag ti l l ett nytt. 

Styckegodsarbetarefackföreningen, bestående af cirka 25 medlemmar, hvilka 
hafva sit t arbete ombord vid lossning och lastning af ångbåtsbolagen Södra Sveriges 
-och Hallands båtar, erhöll i början af maj, efter ett par dagars strejk, ett löne- och 
arbetsaftal med följande bestämmelser: 

Arbetsgifvaren skall t i l l allt arbete, som utföres ombord å båtarne, utom den fasta 
besättningen, taga folk från styckegodsarbetarefackföreningen, hvilken å sin sida skall 
t i l l förekommande lossnings- och lastningsarbete anskaffa nödig arbetskraft. För dessa 
arbetens utförande betalas en timlön af 60 öre från kl. 6 f. m. t i l l kl. 6 e. m.; 75 öre 
från kl. 6 t i l l kl. 8 e. m. och 1 kr. för natt- samt sön- och helgdagsarbete. Väntetiden 
mellan kl. 6 e. m. och kl. 6 f. m. betalas med 35 öre pr timme. Arbetarne o l y e k s -
f a l l s f ö r s ä k r a s efter följande grunder: 

1) Vid dödsfall utbetalas 1.000 kr. i begravningshjälp, vare sig den döde vari t 
.gift eller icke. Lifräntan utbetalas räknadt efter första dagen efter dödsfallet. 

2) Vid invaliditet utgår lifräntan enligt lag. 
3) Vid öfvergående skada utbetalas 2 kr. pr dag, räknadt från första dagen, under 

180 dagar och sedan enligt lag. 
4) Ingen arbetare får vägra att utföra det arbete, som blifvit honom anvisadt. eller 

afiägsna sig därifrån utan att fullt giltiga skäl föreligga. 
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Under arbetet berusade personer skiljas genast därifrån och ma öfriga i arbets
laget icke motverka hans aflägsnande. 

Klagomål mot arbetarnes uppträdande i arbetet skola genast till fackföreningen 
skriftligen anmälas och af densamma till vederbörlig straffpåföljd beifras. 

Aftalet gäller till den 3 april 1907 med två månaders ömsesidig uppsägning: om 
sådan nteblir, gäller det ytterligare ett år åt gången. 

Hälsingborgs spå rvägspe r sona l har ingått till spårvägsstyrelsen med begäran 
om nytt arbetsaftal och förhöjd aflöning. Öfverenskommelse träffades efter kvartalets 
utgång. 

V a r u u t k ö r a r n e och hande l sa rbe ta rne i Hälsingborg bildade fackförening: 
under maj månad, hvilken förening vid kvartalets slut räknade ett 60-tal medlemmar. 

C. J. 

Halmstad. 

Stenindustrien. Cementtillverkningen. Tillgången å arbete god. På grund af 
byggnadsverksamheten har ställningen varit gynnsammare än under l:sta kvartalet. 
Endast få arbetssökande ha anmält sig. Arbetstiden har varit 10 t., lördagarna 9 t. 

Stenhugger [branschen. God tillgång å arbete. Ställningen bättre än under före
gående kvartal. Efter svensk-tyska traktatens ratificering ha utskeppningarna varit 
synnerligen lifliga. Halmstads stenhnggeribolag har i Halmstad 14 man, i Söndrum 
mellan 300 och 400 och vid öfriga stenbrott i Halland omkring 300 man, sålunda inalles 
i hela Halland 600 å 700 man. Tillgången å arbetskraft har varit normal. Arbets
tiden 10 t. 

I Falkenberg utbröt i juni konflikt vid ett tegelbruk. Efter några veckor bilade» 
den och följande aftal ingicks: 

T i l l ve rkn ingen af murtegel skall betalas med 19 öre pr 1,000 sten. mot förut 
18 öre (föregående års pris var 20 öre pr 1,000); för rö r t i l l ve rkn ingen blir priset i 
genomsnitt detsamma som förut. 

Arbetet med in- och u t t agn ing i brännugnen — 9 kammare och 8 man — 
skall betalas med 25 kr. pr man i veckan, oafscdt hvad som är i kamrarna (betalningen 
har förut utgått med 175 pr 1,000 murtegel, hvilket gjort ungefär 23 kr. pr man i 
veckan). 

Le r schak t sa rbe t a rnes aflöning skall beräknas efter 14'/» öre pr vagn, hvilket 
lör 6 vagnar ler och grus till 1,000 sten gör 87 öre eller 7 öre mera än förut, då be
räkningen för 4 man i lerschaktet utgick med 20 öre till hvardera efter 1,000 sten. 

Betalningen för l as tn ingen af murtegel har förhöjts med 5 och 10 öre pr 1,000. 
Lossning af kol betalas som förut. 
Timpenningen för extra arbete har förhöjts med 3 öre från 25 till 28 (arbetarne 

hade fordrat 30 öre). 
Aftalet gäller till den 1 maj 1907 med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. 
Metallindustrien. Plåtslagerifacket. Mycket god tillgång å arbete. Som van

ligt bättre än under l:sta kvartalet. Brist på arbetskraft har delvis förekommit. Lö
nerna oförändrade. Dagliga arbetstiden 10 t. Inom smidesyrket har ställningen varit 
ungefär densamma som under föregående kvartal. 

Mekaniska verkstadsindustrien. Sen sedan lockoutens slut rådande rikliga 
arbetstillgången har äfven under detta kvartal fortfarit, och ha många stora beställ
ningar ingått. Vid Halmstads gjuteri- och me/t. verkstad ha inalles 120 man varit 
anställda. Brist på i yrket skickliga arbetare har förekommit. Grofarbetare, som fyllt 
21 är, har under kvartalet erhållit 1 öres tillökning pr timme — från 26 till 27 öre. 

Aftal for ar
betare vid 
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För m o d e l l s n i c k a r n e och m a s k i n a r b e t a r n e har den dagliga arbetstiden under hela 
kvartalet utgjort 12 t., för öfriga arbetare 10 t. 

Byggnadsverksamheten . Byggnadsyrket. Mycket god tillgång å arbete. För 
ett par byggmästareflrmor har dock arbetet t i l l största delen legat nere. Detta t i l l 
följd af ekonomiskt obestånd. Deras arbetare ha erhållit anställning hos andra firmor. 
(Flera nya byggmästare ha under sista tiden börjat verksamhet i Halmstad). Brist på 
arbetskraft har delvis förekommit. Arbetstiden 10 t., lördagarna 9. 

Målarefacket. Til l följd af stora byggnadsföretags fullbordande synnerligen god 
tillgång å arbete. Snarare brist än öfverflöd på arbetskraft. Arbetstiden 10 t. 

Kakelugnsmakareyrket. Mycket god tillgång å arbete på grund af den lifliga 
byggnadsverksamheten. Arbetsstyrkan hos stadens så godt som ende arbetsgifvare i 
branschen har varit och är 18 st. Ny prislista tillämpas från 1 maj. Enligt denna 
betalas pr skift för rund kakelugn 2 2 0 och för flat kr. 330 (förut respektive 2 och. 
3 kr.). Dessutom någon förhöjning på praktugnar och gamla ugnar. 

Trävarnindustr ien . Liksom förut under året god tillgång å arbete. Efter löne
regleringen i våras utgör veckoförtjänsten för t i m m e r m ä n och b y g g n a d s s n i c k a r e 
cirka 25 kr. och för verkstadsarbetare omkring 23 kr. Dagl. arbetstiden 10 t., lör
dagarna 9. 

Text i l indus tr i en . Ställningen har under kvartalet varit ganska god om än icke 
i samma utsträckning som under årets första månader. 

Beklädnads industr ien . Inom skrädderiyrket har man haft synnerligen mycket 
att göra, mer än under l:sta kvartalet och äfven mer än under 2:dra kvartalet i fjol. 
Mera brist än öfverflöd på arbetskraft har förmärkts. Före 1 april d. å. afdrogs på 
arbetarnes löner. 10 %, som skulle gå till hyran för den gemensamma verkstaden, men 
efter denna dag äro arbetsgifvarne pliktiga att utan sådant afdrag lämna verkstad åt 
sina arbetare. Arbetstiden i regel 10 t., men öfvertidsarbete har allt som oftast före
kommit. 

Skotillverkningen. Mycket god tillgång å arbete, vida bättre än under lista 
kvartalet. Brist på dugliga arbetare har rådt. 

Filthattfabrikationen. Vid Halmstads hatt- och filtfabrik har arbetet under 
kvartalet helt och hållet nedlagts. 

Kärings- och njntn ingsmedels industr ien . I bageriyrket har som vanligt 
varit god tillgång på arbete. De mindre bageriidkarnes ställning blir dock alltmera 
besvärlig, då allt fler och fler familjer sluta sig t i l l de kooperativa bageriföretagen. Så 
har Halmstads bageriförening u. p. a. under detta år fått sin medlemssiffra höjd med 
ett 100-tal eller t i l l omkring 900. — Aflöningen för utlärda manliga bageriarbetare har 
varierat mellan 21 och 28 kr. pr vecka och för kvinnliga mellan 12 och 18 kr. Ar
betstiden har uppgått t i l l 54 ä 60 t. pr vecka. 

Inom bryggeriindustrien har man äfven haft fullt upp med arbete. Aflöningen 
har varierat mellan 19 och 26 kr. pr vecka med 60 timmars arbetstid. Öfvertidsarbete 
har emellanåt förekommit och betalts med 40 öre pr t., söndags- och nattarbete med 45 öre 

Transportarbetet . För åkeriarbetarne. hvilka till ett antal af omkring 50 
bildat egen fackförening, har löneförhöjning ägt rum: från 12 kr. pr vecka under vintern 
och 15 kr. under sommaren ti l l 15 kr. under vintern och 16 kr. under sommaren. Ar
betstiden 10 t. pr dag, men öfvertidsarbete har allt som oftast förekommit. 

Stufveriarbetarne ha haft jämnare tillgång på arbete än eljest. Under vanliga 
förhållanden är endast omkring halfva arbetstiden upptagen med arbete, men nnder det 
gångna kvartalet hafva cirka 65 % af samma tid varit utfyllda. — Vid flera tillfållen 
har öfverflöd på arbetskraft förekommit. Oregelbundenhet i tillgången på arbete verkar 
nämligen så, att alla medlemmarne få känning däraf, då arbetet fördelas på möjligast 
lika sätt emellan dem alla. — Några löneröreser ha ej ägt rum, men en del arbeten 
ha betingat högre betalning, därigenom att arbetarnc själfva öfvertagit dessa arbeten 
direkt och ej anlitat stufvarne. — Öfvertidsarbete har ej sällan förekommit. 
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En kortvarig strejk sattes i gång af 24 arbetare, som var i t sysselsatta med ned
läggandet af kloaker mndt kasernområdet vid Galgberget, den 10 juli under fordran på 
en höjning af timlönen från 33 t i l l 35 öre. Kedan samma dag flngo de sin begäran 
uppfylld och återgingo t i l l arbetet. 

En afdelning af Svenska järnvägsmannaförbundet har den 14 ju l i d. å. bildats 
i Halmstad bland personalen vid statens järnvägar. K. V. P-

Göteborg. 

(Redogörelsen grundar sig hufvudsakligen på uppgifter från 18 arbetsgivareorga
nisationer eller enskilda arbetsgifvare och 12 arbetareorganisationer.) 

Under detta kvartal har arbetstillgången vari t mycket god: bättre än under något 
motsvarande kvartal de senare åren. Inom de flesta yrkesgrenar har sålnnda tillgången 
på arbete vida öfverstigit efterfrågan, hvadan någon arbetslöshet i egentlig mening ej 
förekommit. 

Sten indus tr i en . Inom lerkärlsfabrikationen har arbetstillgången vari t god och 
ungefär l ika med såväl föregående som motsvarande kvartal i fjol. I facket syssel
sättas (på ett arbetsställe) 23 arbetare, och såväl tillgång som efterfrågan på arbets
kraft synes motsvara hvarandra. 

Vid Surte glasbruk har sedan en längre t id underhandlingar rörande ändrade 
löne- och arbetsförhållanden ägt rum, som resulterat i allmän arbetsncdläggelse. 

Meta l l indus tr i en . Inom bleck- och plåtslagarefacket har arbetstillgången varit 
god och bättre än såväl föregående som motsvarande kvartal i fjol. 

A r b e t s t i d e n utgjorde 59 timmar pr vecka mot 45 å 50 föregående kvartal och 
veckolönen utgjorde 28, 25, 21 och 18 kr. samt för lärlingar mellan 12 och 6 kronor. 

Brist på arbetskraft var rådande. 
De organiserades antal har minskats med 3 och utgör f. n. 101. 
Arbetare inom smed- och hofslageriyrket uppsade den sedan år 1900 gällande 

prislistan. 
I ju l i kom nyt t löneaftal t i l l stånd. Aflöningen höjdes med några öre pr timme, 

och för öfrigt innehåller aftalet bestämmelser om öfvertidsbetalning, olycksfallsförsäk
ring m. m. 

Maskin- och skeppsbyggj iads indnstr ien . Vid de mekaniska verkstäderna 
och skeppsvarfven rådde en liflig verksamhet och var arbetstillgången god och bättre 
än föregående kvartal . Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha ungefärligen mot
svarat hvarandra. 

Vid en mekanisk verkstad sysselsattes under kvartalet 749 arbetare. 
Inom modellsnickareyrket var som förut arbetstillgången god. 
Packorganisationen räknar 30 medlemmar och har en af dessa varit arbetslös under 

hela kvartalet på grund af verkstadslockouten. 
Vid statens järnvägars reparationsverkstad, hvilken sysselsätter c:a 300 orga

niserade arbetare, var arbetstillgången god och lika med föregående kvartal . 
B y g g n a d s v e r k s a m h e t e n . Inom byggnadsyrket var arbetstillgången god, bättre 

än föregående och ungefärligen lika med motsvarande kvartal i fjol. 
L ö n e f ö r h ö j n i n g förekom under kvartalet för en del s n i c k e r i a r b e t a r e med 

högst 3 öre pr timme. 
Inom nmrarefacket voro förhållandena oförändrade. 
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Grågtensarbetarnes fackförening räknade under kvartalets mänader resp. 212, 209 
och 203 medlemmar. 

Under april voro 15 organiserade arbetare arbetslösa i tillsammanlagdt 360 dagar. 
Strejk ntbröt inom detta fack den 8 maj. 
Trävaruindustr ien . Exporten af p i t p r o p s var ganska god, bättre än föregående 

och motsvarande kvartal i fjol. Vid ett arbetsställe sysselsattes c a 160 arbetare. 
Vid ett trävarnaktiebolag har lönerörelse pågått. Det gamla aftalet uppsades den 

30 april. Enighet uppnåddes om ett nytt, som trädde i kraft den 1 juli samt utlöper 
den 1 jul i 1907, med två månaders ömsesidig uppsägning. Uppsäges icke aftalet af 
någondera parten, räcker det ytterligare ett år. 

Enligt det nya aftalet ha arbetarne tillförsäkrats en förhöjning i de nuvarande 
lönerna, varierande mellan 1, 2 och 3 öre pr timme, för de flesta arbetarne 3 öre. Dess
utom ha de o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r a t s för 1,000 kronor, och utbetalas 1 kr. om dagen 
efter första dagen, då olycksfallet ägt rnm. 

Inom snickeriyrket ingicks den 6 juni nytt arbetsaftal. Arbetarne hade fram
stäl l t dels begäran om timlönens höjande med 5 öre, dela en del andra fordringar. Ar-
betarnes fordringar tillmötesgingos i så måtto, att den begärda löneförhöjningen skulle 
äga ram successivt under tre år. Det nya aftalet gäller från 1 juli . 

Vid snickerifabriken i Säfvenäs, som sysselsätter flera hundra arbetare, har ett 
nytt arbetsaftal med tillhörande ackordsprislistor utarbetats och antagits a t t gälla t i l l 
den 1 maj 1908. 

En genomgående förhöjning i aflöningen har härmed kommit arbetarne ti l l del. 
T i d l ö n s a r b e t a r n e ha således erhållit från 1 t i l l 5 öre mer än förut pr timme i 
samband med att timlön införts i stället för förutvarande veckolön. 

För a c k o r d s a r b e t e n har en förhöjning skett med från 1 till 10 procent. Att 
förhöjningen blifvit så olika beror därpå, att man vid fastställande af de nya priserna 
sökt att reglera lönerna så, att i första hand de sämst aflönades ställning förbättrats. 

Arbetarne äro dessutom o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r a d e på bolagets bekostnad fr. o. m. 
fjärde dagen efter olycksfallet, gällande försäkringen för olycksfall såväl inom som 
utom arbetet. 

Bestämmelser om att arbetarne ej ha skyldighet taga befattning med arbete till 
eller från plats, där konflikt råder, är äfven medtaget i det nya aftalet likaväl som 
punkter rörande föreningsrätten. 

Inom pianonrbetarefacket har arbetstillgången varit god och bättre än föregående 
kvartal. I facket sysselsattes 64 arbetare af hvilka 25 voro organiserade och tillhöra 
T r ä a r b e t a r e f ö r b u n d e t s afdeln. 48. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft mot
svarade ungefär hvarandra. Arbetstiden är 59 timmar inom alla grupper. 

L ö n e f ö r h ö j n i n g har ägt rum hos en firma härstädes. Arbetarne inlämnade i 
april t i l l denna firma en begäran om högre ackordsprislista. De förda underhandlingarna 
ledde ej t i l l något resultat, och strejk utbröt den 21 maj bland p u t s a r e - o c h p o l e r a r e -
p e r s o n a l e n och varade ti l l den 18 jnni. I strejken deltogo 17 arbetare, alla organi
serade. 

Arbetarne erhöllo c:a 9 "i löneförhöjning jämte aftalstid t i l l den 1 okt. 1907, med 
2 månaders ömsesidig uppsägningstid. 

Vid tillverkningen af byggnadssnickeri (vid ett arbetsställe) var arbetstillgången 
ringa och sämre än föregående kvartal, beroende hufvudsakligast på de tyska tullför
hållandena. I facket sysselsattes 368 män under kvartalet. 

Löneförhöjningar ha erhållits under kvartalet. Vid ifrågavarande arbetsställe har 
tillverkningsvärdet under halfåren 1905 och 1906 stigit med ej mindre än 155.731 
kronor. 

Inom korlcarbetarefacket träffades i början af juni ett nytt aftal rörande de 
k v i n n l i g a arbetarne, som enligt detta tillförsäkras en lön af 16 öre pr timme de två 
första åren, för de två därpå följande 18 öre samt därefter 20 öre. För tyngre arbete 
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betalas härntöfver 2 öre. för öfvertid 5 och för söndagsarbete 10 öre pr timme. Arbets
tiden är 51 Va t immar pr vecka. 

T e x t i l i n d u s t r i e n . Inom spinneri-, väfveri- och färgeribranschen var arbets
tillgången god och lika med såväl föregående kvartal som motsvarande i fjol. Inom 
dessa fack sysselsattes c:a 1,300 personer under kvartalet. På arbetskraft har det visat 
sig vara brist . 

Inom linnespinneribranschen sysselsattes 498 arbetare. Arbetstiden har i detta 
fack minskats från 58 t i l l 57 t immar pr vecka. 

I kamgarnsspinnerifacket sysselsattes c:a 380 arbetare och höjdes lönerna för 
den k v i n n l i g a personalen med c:a 15 procent. 

Beklädnads indus tr i en . Inom skrädderiyrket har arbetstillgången vari t mycket 
god, bättre än föregående kvar ta l , som vanligt, och betydligt bättre än motsvarande 
kvartal i fjol. På arbetskraft har det visat sig vara ganska stor brist. 

Ö f v e r t i d s a r b e t e förekom i rät t stor ntsträckning. 
L ö n e f ö r h ö j n i n g har skett med c:a 10 proc. 
Strejk bland skrädderiarbetarne utbröt den 1 maj med anledning af lönefrågan; i 

strejken deltogo c:a 300 manliga och kvinnliga arbetare. Arbetet återupptogs redan den 
5:te i samma månad, sedan skrädderiidkareföreningens kommitterade gått in på att be
tala såväl manliga som kvinnliga bordföreståndare 27 kr. pr vecka, samt att betala ett 
visst pris för s v a r t a byxor och ett annat för byxor af andra tygsorter. Ökningen 
torde i genomsnitt belöpa sig å 50 ä 75 öre pr par byxor. 

Inom konfektionsbranschen var arbetstillgången god, bättre än såväl föregående 
som motsvarande kvartal i fjol. 

Hos ett aktiebolag härstädes sysselsattes under kvartalet c:a 728 personer (förntom 
den mängd af sömmerskor, som äro sysselsatta i staden med hemarbete). TillgåDg och 
efterfrågan på arbetskraft motsvarade ungefärligen hvarandra. 

V e c k o f ö r t j ä n s t e n för ti l lskärare ni. fl. utgjorde kr. 30'20; 

Arbetstiden var 54 timmar i veckan. 
Lockouten vid Lundby skofabrik, påbörjad den 22 juni 1905, har afslutats genom 

öfverenskommelse den 30 maj samtidigt med den omfattande konflikten i Vänersborg. 
(Se närmare redogörelsen från denna o r t ) 

Närings- och n jn tn ings inede l s indus tr i en . Inom bryggeriindustrien var ar
betstillgången god och bättre än föregående kvartal . 

Fackföreningen i denna yrkesgren räknade under kvartalet 400 medlemmar mot 
e:a 200 under motsvarande tid i fjol. Af de organiserade voro 280 män och 120 
kvinnor. 

Inom detta yrke är ö f v e r t i d s a r b e t e oundvikligt, men några exakta uppgifter 
därom knnna ej lämnas. 

F. n. synes brist på arbetskraft råda. 
Inom cigarrindustrien sysselsattes c:a 126 organiserade arbetare. 
Arbetstiden var 42 ä 55 t immar i veckan (vid två fabriker arbetades med för

kortad arbetstid). 
Arbetstillgången var god och arbetslöshet förekom ej. 
För ris- och valskvarnsarbetarne kom efter ett par veckors konflikt — från den 

12 t i l l den 24 april — ett nyt t aftal t i l l stånd, hvari bl. a. bestämmes en ökning i 
timlönen från 30 ti l l 33 öre och från 27»/2 ti l l 32 öre. 

Prislistan gäller t i l l den 1 maj 1907. 
Vid margarinfabriken sysselsättas 140 arbetare, däraf 22 kvinnliga. 
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Bageriarbetarne i Lysekil erhöllo nytt aftal i maj att gälla i två år. Arbets
t iden bestämdes till 11 timmar om dagen nnder juni, juli och angnsti samt 10V» 
timmar de öfriga månaderna. Arbetslönen (för såväl kvinnor som män): 

Den kemisk-tekniskn och belysnnig-gindustrien. Inom vaxtändsticks-
fabrikationen har arbetstillgången varit normal och ungefärligen lika med såväl före
gående som motsvarande kvartal föregående år. I facket sysselsattes under kvartalet 
ca 219 arbetare. Arbetskraft fanns mer än nog. 

Vid vaxtändsticksfabriken ha under det senaste året flera reduceringar i såväl tim
löns- som ackordspriset ägt rum: till följd häraf inlämnade arbetarne den 11 juni ett 
förslag till nytt löne- och arbetsaftal. 

Afveu arbetarne vid en tvål- och parfymfabrik inlämnade den 11 juni ett förslag 
till arbetsaftal med förbättring af nuvarande löner. 

I intetdera fallet ledde framställningen till något resultat under kvartalet i fråga. 
Salt- och sodaarbetarekonflikten är ännu olöst. 
Stadens gasverk sysselsatte vid kvartalets slut 165 arbetare. 
Pappersindustrien. Inom bokbindarefacket var arbetstillgången god som förut. 
Inom papper spåsfabrikationen har arbetstillgången — vid ett arbetsställe — 

varit normal och affärsläget inom denna industri var ungefärligen detsamma som mot
svarande kvartal föregående år. 

Transportarbetet. Inom åkerirörelsen voro förhållandena desamma som förut. 
Inom packhusarbetarefacket var arbetstillgången god och lika med såväl före

gående som motsvarande kvartal i fjol. I facket sysselsattes under kvartalet 80 ar
betare. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft motsvarade hvarandra. 

Veckoförtjänsten utgjorde i genomsnitt 20 kr. mot 1350 i fjol. 
Den långvariga konflikten i detta fack bilades under detta kvartal. 
Packhuslaget förband sig, att den 18 april i år antaga IG af fackföreningens 

medlemmar och sedan efter behof ytterligare 16 samt för framtiden vända sig till fack
föreningen för erhållande af arbetare, mot villkor att dessa äro absolut nyktra, arbets-
dugliga och ordentliga och att de ställa sig packhnslagets föreskrifter till efterrättelse. 
Packhuslaget förbehöll sig emellertid rätt att behålla de 64 arbetare, som intagits under 
konflikten och hvilka ej tillhöra fackföreningen. 

Angående konflikten vid Långedragsspårvägen kan följande meddelas: 
Vid arbetets början hade jordarbetarne 32 öre i timlön af bergssprängnings-

och s tenarbe tarne en del 40 och en del 42 öre, samt smeder 50 öre i timmen. Arbe
tarne, som bildat fackförening, bestående uteslutande af vid Långedragsspårvägen an-
stälda arbetare, inlämnade till arbetsgifvarne en prislista med begäran om högre timlön. 

Då arbetsgifvarne ej gingo in på alla deras fordringar, nedlade arbetarne arbetet 
den 16 juni. Den 28 juni undertecknades ett nytt aftal, innehållande bland annat 
följande: 

Arbe ts t id 57 timmar pr vecka; timlöner: 45 öre för stenarbetare och bergssprän-
gare, 37 för jordschaktare och borrbärare samt 52 för smeder. 

Vid ackordsarbete, hvilket uppgöres mellan hvarje lag särskildt, genom dess 
förman, och arbetschefen, är timlönen garanterad minimilön. 

Vid öfvert idsarbete förhöjning af lönen. 
Den på platsen kvarvarande arbetsstyrkan, c:a 85 man, återtogs omedelbart i 

arbetet. I mån af behof skulle sedermera de öfriga före kotiikten i arbetet anställda 
arbetarne äga företrädesrätt till arbete. Då arbetsbrist förekommer, afskedas först de sist 
i arbetet antagna arbetarne; uppsägning sker en vecka i förväg. 

Aftal för 
bageriarbetare 

i Lysekil. 

Aftal för 
arbetarne vid 
Långedrags-
sptirvägen. 



292 ARBETSFÖRHÅLLANDEN Å OLIKA ORTER I RIKET. 

Resekostnaden ä båt för arbetarne morgon och afton betalas af arbetarne med ena. 
hälften och af iirman med den andra. 

Aftalet gäller till den 1 april 1907 och därefter till dess spårvägsbyggnaden är 
färdig, så framt ej uppsägning skett en månad i förväg från någondera parten. 

Inom spårvägsrörelsen var arbetstillgången god, dock något sämre än föregående 
kvartal. På arbetskraft fanns god tillgång och sysselsattes nnder april 475, maj 488 
och jnni 502 personer. 

Den 8 juni inlämnade spårvägspersonalen ett förslag till nytt löneaftal, hvilket 
dock icke nnder kvartalet hann leda till något resultat. 

Vid Bohusbanebygget utbröt konflikt den 18 juni på den grund att arbetarne ej 
ville taga befattning med arbetsmaterial, som skulle lastas till en af järnvägsbyggnads-
arbetarefackföreningen blockerad firma i Uddevalla. Deras vilja blef också den segrande. 

Angfartygsakziebolaget Södra Sverige uppsade i maj det mellan rederiet och 
härvarande Loss- och lastningsarbetarefackforening gällande aftalet i syfte att själft 
genom besättningen öfvertaga en del af lossnings- och lastningsarbetet. Någon förändring 
i denna riktning ville emellertid arbetarne ej gå med på, hvarför underhandlingar öpp
nades, men resnltatet däraf var ej klart vid kvartalets utgång. 

Inom kolbärarefacket var arbetstillgången ringa och sämre än föregående kvartal; 
orsaken härtill är, att tillgången på arbete här alltid är häst under vinterperioden. 

Arbetsförtjänsten under kvartalet har ungefärligen varit 17 kr. pr man och vecka. 
Öfver t idsarbe te har förekommit i mindre utsträckning. 
De fackligt organiserade arbetarnes antal i Göteborg var vid slutet af år 1905 

8,257 mot 7,594 vid slutet af föregående år. 
J. K. 

Borås. 
Några nämnvärda förändringar å arbetsmarknaden ha icke under kvartalet förekommit. 
Inom byggnadsfacket har tillgången på arbete varit mycket god och antalet vana 

arbetare har varit otillräckligt. Så har särskildt varit fallet beträffande målarne. 
Inom väfverierna och spinnerierna har arbetstillgången i allmänhet varit god. 
Trikåfabrikerna ha däremot haft mindre arbete, någon inskränkning i_ arbets

styrkan har dock ej förekommit. 
Handtverkarne ha haft god tillgång på arbete. 
Grofarbetarne ha i april fått ett nytt löneaftal genomfördt. Timpenningen skall 

utgöra i år 28 öre, år 1907 29 öre och år 1908 30 öre. Förhöjning af timlönen vid 
öfver t idsarbete samt o lycks fa l l s fö r säkr ing stadgas i aftalet, som gäller i tre år. 

Under kvartalet har Borås stad påbörjat omfattande gatuarbeten, som sysselsätta 
omkring 100 grofarbetare. 

I allmänhet kan sägas, att tillgången på arbete varit fullt tillräcklig. 
D. B. 

Vänersborg. 
Til lgången på arbete har under detta kvartal varit god och i allmänhet har 

en förbättring å arbetsmarknaden inträdt. Inga arbetare hafva behöft gå utan syssel
sättning. I regel har tillgången på arbetskraft varit tillräcklig, dock inom ett par 
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yrkesgrenar knapp i fråga om kunniga arbetare, delvis beroende på, att väl aflönadt 
grofarbete har funnits att tillgå. För jordbruket har det rådt brist på arbetare, trots 
höjda aflöningar. 

Vid flera industrier hafva a f l ö n i n g a r n a höjts från 10 ti l l 20 procent för en stor 
del af arbetarne. A r b e t s t i d e r n a hafva däremot varit oförändrade och ö f v e r t i d s -
a r b e t e förekommer ytterst sällan, äfven om rik tillgång på arbete förefinnes, emedan 
öfvertid drager betydligt höjd aflöning. Ingenstädes har arbetstiden behöft inskränkas 
af brist på arbete. 

Stenindustr ien . Tegelbruken ha haft fnll sysselsättning och förhållandena ha 
förbättrats. Efter införandet af tnll å tegel arbetas det betydligt lifligare och tegel
bruk med god t i l lgång på råmaterial utvidgas i rätt stor utsträckning. L ö n e f ö r h ö j 
n i n g a r hafva delvis förekommit, och förtjänsten för vana arbetare har uppgått t i l l 
;V00 ä 540 kr. för 10 V» timmars arbetsdag. 

Ugnsarbetarna vid en kakelfabrik i Trollhättan ha genomdrifvit 1 timmas för
kortning af arbetstiden pr dag och höjning af timlönen t i l l 40 öre. 

Metal l - och maskinindustr ien. Tillgången på arbete god och utvisande förbätt
ring. Tillgången på arbetskraft i det hela normal; från vissa verkstäder nppgifves 
emellertid att tillgången varit knapp. 

Vid ett par verkstäder ha l ö n e f ö r h ö j n i n g a r beviljats i större omfattning, eljest 
mindre höjningar för vissa grupper af arbetare. Upppgifterna gälla sammanlagdt 
1,791 arbetare. 

Inom byggnadsverksamheten har kvartalet medfört god och jämn arbetsförtjänst 
och en förbättring sedan föregående kvartal. 

Byggnadsträarbetarne i Uddevalla ha fått upprättadt ett 3-årigt aftal. M i n i m i 
lön 40 öre under första året samt 42 och 44 under de följande. A r b e t s t i d e n 59 tim
mar i veckan. Olycksfallsersättning. 

Läder industr ien . Vid härvarande läderfabrik har tillgången å arbete varit 
medelgod. Råvaruprisen äro emellertid fortfarande höga. Fabriken har sedan förra 
året minskat sin arbetsstyrka från i medeltal 45 t i l l 35 arbetare, men ganska mycket 
ö f v e r t i d s a r b e t e har förekommit. Antagligen på grund af strejken vid skofabriken 
har öfverflöd på arbetskraft erbjudit sig. 

Text i l indus tr i en . Stigens yllefabrik har haft god tillgång på arbete med ökad 
tillverkning på grund af fabrikens utvidgning. Råmaterialet har betydligt stigit i pris. 

Fabriken sysselsatte 130 arbetare. 
Beklädnads industr ien . Skofabrikationen. Tillgången å arbete har varit mycket 

god och betydande förbättring inträdt sedan föregående kvartal. Tillräckligt med knnnig 
arbetskraft har ej kunnat erhållas, beroende på den sedan den 23 februari 1905 fortgående 
konfliktenvid skofabriken härstädes. Den 29 maj träifades visserligen öfverenskommelse 
mellan fabrikens ägare och skoarbetareförbundet, men förbundets afdelning i Vänersborg för
klarade sig icke vilja godkänna uppgörelsen, enär den skett utan dess medgifvande. Till 
följd däraf indrogs efter kort tid strejkunderstödet, men strejken fortsattes. E t t stort 
antal af de strejkande hafva erhållit sysselsättning å andra platser och delvis inom 
andra yrken. Vid andra kvartalets slut hade skofabriken 410 arbetare. 

Uppgörelsen af den 29 maj innehöll i hnfvudsak, att af de 385 strejkande arbe
tarne 150 stycken inom 3 månader i grupper a 25 st. skulle återtagas och resten innan 
den 1 april 1907, såvida arbete åt dem kunde beredas. De af arbetsgifvaren fastställda 
allmänna bestämmelserna godkändes af arbetarne; af arbetsgifvarne och arbetarne gemen
samt utarbetade förslag ti l l ackordspriser antogos af båda parterna. Eventuella innan 
den 1 april 1907 uppstående tvister mellan arbetarne, som icke af arbetsgifvaren kunde 
lösas t i l l båda parternas belåtenhet, skulle hänskjutas t i l l en skiljenämnd af tre 
personer. 

Liknande öfverenskommelse träffades i den samtidigt pågående skoarbetarekon-
ilikten i Lundby. Denna fabriks 98 arbetare skulle samtliga återtagas i grupper om 
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c:a 20 st., 40 inom en månad och resten innan d. 1 april 1907, såvida arbete kunde åt 
dem beredas. 

Närings- och njntningsmedelsindustrien. Vid bryggerierna har tillgången 
på arbete varit bättre än förut, beroende på den varma årstiden. Den ord inar ie tim
penningen ökades med 2 öre och öfver t idsbeta ln ingen från 25 öre till 30 öre. 
Arbe ts t iden har utgjort 63 timmar pr vecka. 

Kemisk-tekniska industrien. Vid tändsticksfabrikationen göd tillgång på 
arbete och tillräcklig tillgång å arbetskraft. Härvarande fabrik sysselsätter 445 arbetare. 

Pappersindustrien. Normal tillgång på arbete och arbetskraft. Vid Yargöns 
Pappersbruk, sysselsättande 350 arbetare, har en löneförhöjning från 15 till 20 procent 
tillerkänts arbetarne, så att aflöningen per vecka varierar mellan 13'80 och 1620 kr. 
Förhöjningen beviljades efter framställning från fackföreningen. 

Ben grafiska industrien. Tillgången på arbete god och på arbetskraft normal 
inom boktryckeriyrket. 

Transportarbetet. Transportarbetarne i Uddevalla ha genomdrifvit förhöjning 
af timlön och ackordspriser, de senare med belopp, som variera från 15 till 50 procent. 

J. W. 

Örebro. 
Vid en snickerifabrik har nytt aftal kommit till stånd. Timlönen för fabr iks-

snickare är 39 öre från 1 maj 1906 och skall höjas med ytterligare 1 öre den 1 maj 
1907 och samma dag 1908. 

För maskinsnickare har lönen höjts med 2 öre för år 1907 och med 1 öre för 
hvart och ett af de två följande åren. 

Arbets t iden, förr 60 timmar i veckan, är nu 59 timmar. 
Ackordspr iserna ha också blifvit höjda. 
Vid arbetsbrist skall arbetstiden först sänkas till 48 timmar pr vecka, innan någon 

får afskedas. 
Inom skrädderiyrket ledde en lönekonflikt mellan skrädderiarbetare och arbets-

gifvare till strejk. 
Pappersbruksarbetarne ha genomdrifvit ett nytt aftal. Arbets t iden är i 

regel 10 timmar. Timlönerna variera mellan 25 och 40 öre för vnxna manliga'arbe
tare; för kvinnliga är den i allmänhet 20 öre. M. K. 

Västerås. 
I ställningen å arbetsmarknaden härstädes har inom så godt som alla yrken en för

bättring inträdt under årets andra kvartal i jämförelse med samma tid under förra året 
samt innevarande års första kvartal. Från stadens störste arbetsgifvare meddelas, att 
tillgången på yrkesknnniga mekaniska arbetare är knapp. Någon arbetslöshet har 
under det gångna kvartalet egentligen ej förekommit: endast från murarefackföreningen 
meddelas, att under april månad 7 man genom arbetslöshet förlorat 55 arbetsdagar. 

Inom bagare-, bleck- och plåtslagare- samt kakelugnsmakareyrkena hafva 
under det gångna kvartalet nya arbetsaftal träffats, med 5 öres förhöjning pr timme 
inom bleck- och plåtslagareyrket och 15 °/o förhöjning till kakelugnsmakeriarbetarne. 

Duglig plåtslagare betalas med 45 öre pr timma under januari—april månader 
och med 50 öre under maj—december. 

Aftal fur 
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Arbets t iden är för bleck- och plåtslagare bestämd till 58 timmar i veckan. 
Olycks fa l l s fö r säkr ing är garanterad. Aftalet gäller från 1 maj 1906 till 1 maj 
1910 meil 90 dagars uppsägningstid. 

Löneförhöjningen inom bagaryrket uppgick till 3 kr. pr man och vecka. 
Hvarje arbetare anställes pr vecka med en ömsesidig uppsägningstid af 8 dagar. 
Den ordinarie, effektiva arbetstiden utgör (60) sammanräknade timmar pr helgfri 

vecka. 
Arbetstiden får af arbetsgifvaren uttagas mellan kl. 6 f. m. och 10 e. m., utom 

för wienerbagaren. som får börja kl. 4 1 m . A måndagar börjas kl. 3 f. m. med för 
trågarbetare nödig föregående tid till deggöring. A lördagar och helgdagsaftnar börjas 
arbetet kl. i f. m. 

Arbetet ordnas så att hvarje man har sin arbetstid sammanhängande med en 
timmas matrast. 

Lönerna i finbagerier utgå efter följande minimal tariff: 

Under första året af lärlings anställning i yrket aflönaä han af arbetsgifvaren 
efter godtfinnande. Dock må ingen hafva kost och logis hos arbetsgifvaren. 

Öfver t idsbe ta ln ing utgår med 50 öre pr timme för ugns- och trågarbete samt 
-wienerbagare och för öfriga arbeten med 40 öre pr timme. 

Allt arbete skall vara slut lördags- och helgdagsaftnar kl. 5 e. ni. 
Arbetet i gro/bagerier ordnas så, att tre man göra tre bakningar pr dygn med 

100 plank i bakningen och 6 kakor på plankan å ugn om minst 30 plåtar. På mindre 
ugn räknas arbetstid. Där nattarbete förekommer, räknas doek endast 2 bakningar för 
söndagsnatten. 

För nyssnämnda arbeten betalas följande minimallöner: 

För kafling och skufning 24 kr. pr vecka. 

Öfverbakningar betalas med 1 kr. 75 öre för kafling och skufning, 1 kr. "25 öre 
för trågarbetare samt 1 kr för sättare. 

I bageri, där nätugn finnes, utgår lägsta aflöningen med 24 kr. för kallare, 19 kr. 
för trågarbetare och 12 kr. för öfriga arbeten- Allt pr vecka. 

Arbetsgifvaren är skyldig olycksfallförsäkra sina arbetare på det sätt, att lag
bestämda ersättningen för olycksfall i arbete utgår från 4:de dagen efter inträffadt 
olycksfall. Bestämmelser om den sålunda ökade försäkringen träder i kraft den 1 
januari 1907. 

Aftalet gäller till den 1 maj 1908, med två månaders uppsägningstid. 
Inom Kooperativa föreningen >Svea> härstädes har omsättningen af försålda 

varor under första halfåret 1906 uppgått till 225,988 kr. 17 öre, motsvarande siffror 
1905 voro 119,542 kr. 22 öre. Föreningen har för närvarande 7 försäljningslokaler. 2 
mjölkbutiker samt ett bageri. 

K. H. 

Aftal för 
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Falun. 

Under årets andra kvartal tedde sig ställningen å arbetsmarknaden betydligt bä t t r e 
än under det första, synnerligast med afseende på gröfre arbeten vid nybyggnader-
gatuanläggningar m. ni. 

Grufarbete . Inom grufarbetarefacket har arbetstillgången varit god. Under 
kvartalet ha 120 grnfarbetare haft sysselsättning under jord, 70 arbetare i dagen samt 
61 verkstads- och byggnadsarbetare. 

Sten indus tr i en . Arbetstillgången har varit god inom kakeltillverkningen. Under' 
kvartalet ha vari t sysselsatta 7 st. arbetare. Arbetstiden har varit 10 t immar de 5-
dagarna i veckan och 9 den 6:te. 

Metal l industr ien . Inom smidesyrket har arbetstillgången ej varit fullt god,, 
livadan försämring sålunda inträdt. Arbetstiden har varit 10 '/« timmar pr dag under 
5 och 7 ' s timmar under deu 6:te dagen i veckan. 

X a s k i n i n d n s t r i e n . God arbetstillgång har rådt inom vagn- och maskintill
verkningen. God efterfrågan har varit å rullande järnvägsmaterial, ångpannor, pumpar 
och maskiner för trämasseindustrien. Under april förefunnos 597, maj 595 och juni öSd" 
arbetare. Brist har varit på dugliga yrkesarbetare såsom svarfvare, gjutare, modell-
snickare och plåtslagare. Antalet medlemmar i fackföreningen var under april 293-
under maj 315 och under juni 327. Under kvartalet utbetalades i arbetslöshetsunderstöd 
kr. -22850 åt 42 medlemmar. 

Arbetstillgången har varit god inom den mekaniska verkstadsindustrien. Arbets
styrkan var under kvartalet 52. Något öfvertidsarbete har förekommit. Arbetstiden 
har varit 57 t immar pr vecka. 

Trävaruindustr ien . För möbelsnickarne har arbetstillgången varit god. Antalet 
medlemmar i föreningen var under april 28, maj 42, juni 42. Arbetarnes veckoatlöningar 
belöpa sig t i l l cirka 20 kr. 

M r i n g s - och n jutn ingsmede l s indus tr i en . God arbetstillgång har rådt inom 
tobaksindustrien. 

Grofarhetet. Vid stridens arbeten ha under kvartalet varit sysselsatta cirka 82" 
arbetare. Emot föregående kvar ta l har arbetstillgången inom grofarbetareyrket varit god. 
Under juni erhöllo samtliga arbetare löneförhöjning, de lägst aflönade från 19 t i l l 
22 öre och de högst aflönade från 32 till 35 öre pr timme. 

Grofarbetarne vid k a s e r n b y g g e t erhöllo också löneförhöjning: de som förut 
haft 28—30 öre pr timme få nu 34—36, och de som haft 2 4 - 2 7 öre få nu 2 8 - 3 0 . 
Tillika innehåller aftalet, som gäller till 1 maj 1907, bestämmelser om ö f v e r t i d s a r b e t e 
och o l y c k s f a l l s e r s ä t t n i n g . 

I Borlänge har ny prislista för skrädderiarhetarne kommit till stånd. 
A. R. 

Gäfle. 

Ännn i första hälften af april förspordes efterdyningar efter vinterns arbetslöshet, 
i det att 75 familjeförsörjare anmälde sig vara utan arbetsförtjänst. Åt en del af dessa 
bereddes tillfälliga arbeten vid koloniträdgårdarne. Och kort därpå — vid midten a f 
april — kom sjöfarten i gång, hvarigenom som vanligt åstadkoms en väsentlig stegrad 
arbetstillgång. 

Stenindustr ien . Tegeltillverkningen. Sedan tegeltillverkningen i midten af maji 
tagit sin början, har rådt god tillgång på arbete. Öfverflöd på arbetare, de flesta dock 
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oöfvade inom facket, anses föreligga. Arbetstiden är i allmänhet under denna säsong 
69 timmar pr vecka. Vid ett tegelbruk i stadens närhet sysselsattes sista april 10 man, 
sista maj 30 och sista juni 34. 

Kakel industr ien . God arbetstillgång, bättre än under föregående kvartal. Till 
Gäfle kakelfabrik har införskrifvits en ytterligare uppsättning af tyska arbetare ehuru 
brist å inhemsk arbetskraft icke anses råda. 

Metal l industr ien . Bleck- och plåtslagerier. Gäfle bleck- och plåtslagarefackföre-
ning uppsade ti l l den 1 juni den gällande prislistan och framlade ett förslag till ny sådan. 
Genom underhandlingar har sedan fastställts följande nya aftal: Inarbete skall betalas 
med 50 — förut 40 — öre pr timme, utom under tider 1 dec.—30 april, då det gäller 
45 öre. Priset för utarbete höjesfrån 45 till 50 öre året om. Skrapriing och strykning 
55 — förut 50 — öre pr timme. För landtarbete betalas ett extra tillägg af 1 kr. — 
förut 50 öre — pr dag åt utlärda arbetare samt 50 öre — förut ingenting — åt lär
lingar. Olycksfallsförsäkring skall ske enligt lag men utgå från första dagen. Tvister 
skola slitas genom skiljedom. Listan gäller under 3 år fr. d. 1 juni med 3 månaders 
ömsesidig uppsägningstid. 

Maskin- och skeppsbygrgnadsindustrien. Gjuterier. Mycket god arbetstillgång 
enligt uppgift från den största arbetsplatsen inom branschen, som d. 30,6 sysselsatte 
225 arbetare. Inom vissa delar af facket råder brist på arbetskraft. Konjunkturerna 
i stort sedt bättre än samma tid föregående år. Gjutarefackföreningen hade 51 med
lemmar. 

Mekaniska verkstäder. Arbetstillgången uppgifves som medelmåttig och mot
svarande befintlig arbetskraft. Vid kvartalets början rådde öfverflöd på arbetskraft, 
men förhållandena hafva sedermera reglerats genom åtskillig afflyttning. Arbetstidens 
längd är i allmänhet 57 timmar pr vecka, och öfvertidsarbete i större omfattning har 
ej förekommit. Vid en mindre verkstad har i samband med arbetstidens förkortning 

•från 61 till 57 V» timmar i veckan utverkats förhöjning af timpenningen med 2 öre. 
Äfvenså har timlönen höjts med 1 a 5 öre för de vid en snickerifabrik anställda järn-
arbetarne (6 et.) 

Järn- och metallarbetareförbundets härvarande afdelning räknade d. Yi 324 medl. 
d. 31 5 294 och d. 30/8 285. 

Byggnadsverksamheten är ännu ganska obetydlig, men visar dock tendens till 
större liflighet än under de närmast föregående åren. 

Rörläggningsarbeten. Fortfarande god tillgång på arbete. Öfverflöd på oöfvade 
arbetssökande men brist på verkligt fackkunniga. Arbetstiden är f. n. 11 timmar pr 
dag. Vid Gäfle rörläggningsaktiebolag, som sysselsätter 30 man, har timpenningen för 
förmän ökats med 5 öre och för handtlangare med 3 öre. 

Trävaruindustr ien . Sågverksindustrien. Ehuru närmare upplysningar ej erhål
lits, torde konjunkturerna fortfarande kunna betecknas som goda. Genom underhand
lingar har för arbetspersonalen vid Korsnärs Sågverks Aktiebolags sågverk, brädgård, 
hyfleri och varf vid Bomhns fastställts ny prislista, som gäller från d. 1 maj 1906 ti l l 
d. 1 maj 1Ö07 och framgent år för år med två månaders ömsesidig uppsägningsrätt. 
Genom denna har den normala timpenningen för vuxna arbetare, som förut var 22 öre, 
bestämts till 25 öre. Prislistan innehåller därjämte en mängd detaljerade bestämmelser, 
som i många fall innebära en förhöjning i arbetspriserna af 12—15 °,o. 

Snickeriindustrien. Medelmåttig arbetstillgång, något bättre än under föregående 
kvartal . Normal tillgång på arbetskraft. Timpenningen har förhöjts med i medeltal 
2 öre, och arbetsförtjänsten är för dugliga s n i c k a r e 20 kr., för dugliga m a s k i n t r ä -
a r b e t a r e 19 kr. pr vecka, med 57 timmars arbetstid. Timpenningen utgör alltså minst 
34 å 36 öre. För två fabriker med sammanlagdt omkring 150 arbetare har ofvan anförda 
bestämmelser fastställts genom kollektivt aftal. 

LSderindustrien. Alltjämt god tillgång på arbete. Öfverflöd på arbetskraft t i l l 
följd af tillströmning från landsbygden. På den största arbetsplatsen sysselsattes d. 
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00 4 89, d. ", s 91. d. so o 95 arbetare. Timpenningen är lägst 25, högst 35 öre och arbets
tidens längd för fackets alla arbetare 60 timmar pr vecka. Ackordsarbete förekommer 
i rätt stor utsträckning. 

T e x t i l i n d u s t r i e n . Bomullsbranschen. God tillgång pä. arbete. E j fullt till
räcklig arbetskraft; särskildt råder brist pä spinnerskor och väfverskor. Gäfle Slanu-
fakturaktiebolag sysselsätter i fabriken 345, i färgeriet 44 personer. Åtminstone å en 
arbetsplats har öfvertidsarbete för vnxna arbetare förekommit i större omfattning, orakr. 
5 t immar pr vecka under största delen af kvartalet. 

Textilarbetareförbnndets afdelning N:o 43 hade som medlemmar: d. 80 t 17 män. 97 
kvinnor, d. '/» 18 män, 108 kvinnor, d. s0,6 16 män och 101 kvinnor. 

Reps lager iyrke t . God arbetstillgång och normala arbetskrafter. Förhållandena 
i allmänhet desamma som motsvarande tid föregående år. 

Beklädnads industr ien . Skrädderiyrket. Riklig arbetstillgång som vanligt under 
denna tid af året. bättre än under föregående kvartal . I någon mån har rådt brist på 
arbetskraft. Öfvertidsarbete har förekommit. Hos en firma, sysselsättande 15 arbetare, 
var under 2 dagar strejk rådande. 

Närings- och njutn ingsniede ls industr ien . Bryggeriindustrien. Arbetstill-
gången god och förhållandena i allmänhet normala. Intet öfvertidsarbete. 

Tobaksindustrien. Arbetstillgången har varit god och ntvisat någon förbättring 
från toregående kvartal . Normal tillgång på arbetskraft. 

Den kemisk- tekniska industr ien . God arbetstillgång: arbetskraft mer än benor!ig. 
Pappers indus tr i en . Bokbindareyrket. Gäfle bokbinderiarbetarefackförening har 

till arbetsgifvarne inlämnat förslag ti l l aftal om aflöningsförhållanden, lärlingars ut
bildning o. s. v. i enlighet med den på ett flertal orter gällande tariifen. 

Den grai i ska industr ien . Boktryckerier. God tillgång på arbete och arbets
kraften ti l lräcklig för behofvet. Öfvertidsarbete har blott undantagsvis förekommit. 

Transport- och grofarbetarefacken . Stationskarlarne och därmed jämförlig 
personal vid Gäfle central och Gäfle norra stationer beräkna sin arbetstid t i l l 70 t immar 
pr vecka; på en del stationer utefter linien anses den vara ännu längre. Brist på arbets
kraft föreligger på grund af för låg betalning. 

Den organiserade verkstadspersonalen vid Q-äfle—Dala järnväg, afdeln. N:o 10 
af Svenska Järnvägsmannaförbundet, har inlämnat förslag till ny lönestat. Underhand
lingar därom har öppnats, men voro vid kvartalets slut ej fullt afslutade. 

Den fornt omnämnda lönerörelsen vid Uppsala—Gäfle järnväg har däremot 
nått sin afslutning. Den af bolagsstämman d. 2 juni 1906 antagna normalstaten ansåg 
personalen sig icke i alla punkter kunna godkänna. Nya underhandlingar öppnades 
emellertid mellan ombud för järnvägens styrelse och kommitterade för den organiserade 
järnvägs- och verkstadspersonalen, och sedan åtskilliga jämkningar gjorts t i l l personalens 
förmån, särskildt beträffande beklädnadsersättningen, beräkning af dyrortstillägget samt 
atiöningen för extra personal, träffades d. 26 juni definitiva kollektivaftal, som skola 
gälla till d. 31 dec. 1909 med sex månaders ömsesidig skriftlig uppsägning och därefter 
år för år med samma uppsägning. 

Från telegraf arbetarn e meddelas, att arbetstillgången som vanligt under denna 
årstid är god och ger arbetsförtjänst äfven åt åtskilliga mera tillfälliga arbetskrafter. 
Lönerörelse inom facket är påbörjad, men ej afslutad. 

Hamn-, kol- och stufveriarbetarne ha äfvenledes haft en i det hela god, dock 
något ojämn arbetstillgång. Arbetsförtjänsten är svår att beräkna, dock torde den för 
hamn- och kolarbetare kunna anslås t i l l i medeltal 16 kr. pr man och vecka. Den 
regelbundna arbetstiden inom detta fack har utgjort 10 timmar pr dag. Medlemsantalet i 
hamn- och ikolarbetarnes fackförening varierade under kvartalet endast mellan 65 och 71. 

D e t fackl iga organisat ionsväsendet . Bland Oäjle garfveriarbetareha.rVMa.ta 
en fackförening med anslutning från d. 1 april t i l l Kemisk-tekniska kvarn- och läder-
arbetareförbundet. 

http://garfveriarbetareha.rVMa.ta
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Vid Forsbacka bruk har organiserats en afdelning af järn- och metallarbetare-
förbundet, till hvilken lära ha anslutit sig 135 personer. 

Ungefär ett hundratal af Hammarby sulfitfabriks arbetare ha också bildat en 
organisation. 

Likaså har en fackförening kommit till stånd bland nedre Dalälfvens flottnings-
arbetare; den utgör en afdelning af Sågverksindustriarbetareförbundet. 

Den kooperativa verksamheten är fortfarande liflig. Gäfleborgs läu torde i 
detta hänseende stå främst i riket med enligt uppgift bl. a. 41 registrerade konsum
tionsföreningar. 

Satnköpsföreningen i Qäfie — den förr omnämnda kooperativa grosshandels
affären — räknade Tid sista årsskiftet som medlemmar 38 föreningar och 30 enskilda 
personer. Den förmedlade omsättningen under år 1905 utgjorde kr. 295,99892, däraf i 
direkt varuförsäljning kr. 169,98457 samt i försäljning mot provision kr. 126,01435. 
Vinsntdelningen för 1905 belöpte sig till kr. 3,53228. 

Gäfie arbetares konsumtionsförenings medlemsantal ökades under 1905 med 201 
och utgjorde d. 31 dec. 1,522. Varuomsättningen ökades under året med kr. 49,461'90 
och steg därigenom till kr. 395,671'49. Handelsvinsten var kr. 27.88540 (ökning under 
året: kr. 6,036'63). Under första kvartalet 1906 har föreningen haft en vinst af kr. 
8,812'51. Föreningens svagdricksbryggeri är i gång sedan d. 1 april. 

Äfven i Bomhus och Sandviken ha sammanslutningar skett för drifvande af 
kooperativa svagdricksbryggerier. 

Konsumtionsföreningen Svea i Valbo socken, som började sin verksamhet d. 1 
maj 1905, hade till årets slut haft en omsättning af kr. 18,038'92; medlemmarnas antal 
hade stigit till 100. 

Valbo landtmannaförening har beslutat ombilda sig till en kooperativ inköps
förening. L. H—r. 

Söderhamn. 
Metall- och maskinindustrien. Inom den mek. verkstadsindustrien har arbets-

tillgången varit god, och brist på arbetskraft har i någon mån varit märkbar; löne
förhöjning, ehuru ej mera omfattande, har kommit en del arbetare till godo, mest 
hänförande sig till ackordsarbete. Timpenningen varierar mellan 30 och 37 öre. Arbets
t iden pr vecka är 57 timmar. Under kvartalets lopp har Järn- och metallarbetare-
fackföreningen i arbetslöshetsunderttöd utbetalt 40 kr. till 6 st. tillfälligt arbetslösa 
medlemmar för tillsammans 40 dagar. 

Trävaruindustrien har under kvartalet visat minst lika goda och delvis bättre 
förhållanden i afseende på arbetstillgång och arbetskraft än under samma tid före
gående år. 

Brädgårdsarbetame i Ljusne erhöllo i april 6 procents löneförhöjning. 
Beklädnadsindustrien. Skrädderiyrket visade att börja med mindre god arbets

tillgång, men förbättring har som vanligt inträdt med säsongen. Arbets t iden utgjorde 
66 timmar i veckan. 

Transportarbetet. Inom stufveriarbetarefacket hafva förhållandena varit jäm
förliga med dem under motsvarande tid förlidet Ir. 

I april upprättades nytt aftal mellan Söderhamns stufveriarbetarefaekförening 
och stufverifirmorna inom Söderhamns skeppningsdistrikt. Timpenningen skall 
utgöra 50 ä 70 öre; for lastning och lossning af järn, pappersmassa m. m. betalas 5 öre 
därutöfver pr timme. Arbe ts t iden är 10 timmar pr dag. Öfvcrt idsarbete mellan 
6—8 e. m. betalas med en förhöjning af 35 öre i timmen; och natt- samt söndags-

Aftal för 
stufveriarbe-
Inre i Sötlet • 

hamn. 
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arbete med 70 öres förhöjning i timmen. E r s ä t t n i n g v i d o l y c k s f a l l utgår 
med 2 kronor pr dag från 4:de dagen efter läkarebehandling. S k i l j e d o m s t o l af 
7 personer för tvisters slitande. S t a t i s t i k f ö r a r e (d. v. s. en person, t i l lsatt a t t 
se till att arbetet i möjligaste mån fördelas jämnt mellan fackföreningens medlemmar) 
aflönas af stufverifirmarna. Fackföreningen förbinder sig att ej lämna någon arbetskraft 
t i l l andra stufverifirmor än dem. som undertecknat föreliggande prislista och ej t i l l några 
mäklarefirmor. 

Den 4 maj bildades mellan s t uf v e r i a r b e t a r e i Sandarne med omnejd en lokal-
afdelning under Svenska Arbetareförbundet i anfördt syfte »att genom mer ordnade 
förhållanden tillföra platsens folk jämnare arbete än förut varit förhållandet.» 

Söderhamns konsumtionsförening hade under 1905 en omsättning af nära 152.000 
kronor d. v. s. omkring 15.000 kronor mera än året förut. Nettovinsten uppgick t i l l 6.495 
kronor, 4 proc. utdelades å gjorda inköp. 

Vid s u l f i t f a b r i k e n i Vansäter är sedan den 30 april 8 timmars arbetsdag 
införd. Arbetet indelas i tre skift: från G f. m.—2 e. ni.. 2—IG samt 10 e. m.—6 f. m. 

C. J. V. 

Sundsvall. 
Stenindustr ien . Inom glastillverkningen har arbetstillgången varit god, mot

svarande tillgänglig arbetskraft; arbetslöner och arbetstider äro oförändrade. Högoms 
ängtegelbruk har erhållit en betydande tillbyggnad och utvidgning, hvarigenom dess 
produktion kommer att betydligt ökas. 

Byggnadsverksamheten har varit jämn och arbetstillgången god. De i förra 
kvartalsrapporten omnämnda stora byggnadsföretagen, bl. a. trämassefabriken vid 
Svartvik och den elektriska kraftstationen vid Eingdalsforsen i Alby. ha äfven under 
detta kvartal pågått, hvarjämte ett och annat privat byggnadsföretag inom staden före
kommit. Samtliga platsens byggnadsarbetare ha därför under kvartalet haft jämnt arbete. 
Inom murare- och träarbetarefacken har t. o. m. en afsevärd tillströmning af arbetare 
från andra håll ägt rum. 

För plåtslageriyrket trädde den 1 juni en ny prislista i kraft, upptagande en 
förhöjning i föregående priser å såväl timlön som styckarbete af 10 "o. Sålunda ökades 
timpenningen från 40 a 45 till 50 öre. Inom öfriga byggnadsfack gälla förutvarande löner. 

Trävaruindustr ien har i och med kvartalets ingång beredt arbetstillgång åt 
den stora sågverksarbetarestammen med samma löner som förra året. 

Beträffande användandet af minderåriga inom sågverksindustrien har meddelats, 
att, sedan lagen af den 17 okt. 1900 angående minderårigas och kvinnors användande 
ti l l arbete i industriellt yrke lagt hinder i vägen för arbete af ynglingar under 18 år 
under lika lång t id som äldre arbetare, har vid en del sågverk införts en indelning af 
dygnet i 3 skift a 8 timmar men med endast 2 lag af minderåriga, hvilka skifteavis 
deltagit i arbetet hvartannat skift, hvarigenom de arbetat hvartannat dygn 8 timmar 
och hvartannat dygn 16 timmar. Yid ett sammanträde, hvartil l k. kommittén för 
utarbetandet af förslag till ändringar i nyssnämnda lag samt ti l l lag angående skydd 
mot yrkesfara inbjudit sågverksdistriktets arbetare den 1 och arbetsgifvare den 3 ju l i , 
påpekades också detta missförhållande och ogillades såsom stridande mot lagens anda, 
om ock ej mot dess bokstaf. 

Inom flottningsarbetets bransch har under kvartalet bildats en ny fackförening 
vid Indalsälfvens ilottningsled. Den under 1905 bildade Kvistle flottningsarbetare-
förenivg vid Ljungans flottningsled har i år efter en del stridigheter ernått uppgörelse 
med flottningsbolaget. 
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Närings- och njutn ings inede l s indnstr ien . Inom bryggeriindustrien voro för
hållandena oförändrade. Vid läskedryckstillverkningen har öfvertidsarbete, med c:a 
4 t immar pr dag. förekommit under senare hälften af juni. 

En större charkuteriva.rufabrik har anlagts af Sundsvalls slakteriaktiebolag. 
Från bageriarbetareförbundets arbetsbyrå meddelas, att under kvartalet följande 

nnderstödsbelopp utbetalats t i l l arbetslösa medlemmar: under april åt 4 personer, maj 
.3 och juni 5. 

I Hudiksvall ingicks i april ett nytt aftal i bagerifacket. Kost- och logisystemet 
afskaffades och i stället höjdes veckolönen med 9 kronor. Dessutom höjdes lönerna 
med i genomsnitt 3 kr. pr vecka, och arbetstiden förkortades. Aftalet gäller i två år. 
med två månaders ömsesidig uppsägning. 

Transport- och grofarbetarefacken. Inom stnfveriyrket har rikligt med 
.arbete och förhöjda löner erbjudit sig, beroende på en liflig trävaruexport. På grund 
af den" tidiga våren kunde såväl stufveri- som hamnarbetet börja redan i april. Första 
lastångaren lossades i Sundsvalls hamn den 23 april, mot den 5 maj förra året. Till
räckliga arbetskrafter ha stundom ej stått att erhålla inom dessa och transportarbe
tarefacket. 

l"ör stadens grofarbetare har timlönen höjts från 29 till 30 öre. 
Sömnadsyrket . Den första ordnade prislistan inom kappsömnadsbranschen 

har under våren upprättats mellan sömmerskeföreningen och stadens största kappaifär. 
Föreningen har dessutom i år anskaffat ett hem för sjukliga och klena medlemmar, 
hvi lka där få under en månad åtnjuta underhåll och hvila på föreningens bekostnad. 

Vid Alby k lorat fabrik har arbetet pågått med den vanliga arbetsstyrkan under 
apr i l och maj. men enär vårfloden förstörde dammanläggningarne, har fabrikationen 
legat nere under juni, hvarunder arbetarne sysselsatts med diverse reparationsarbeten. 

Inom Härnösands sågverksdistrikt pågår sedan i vintras en liflig verksamhet 
för bildande af fackföreningar, hvilket föranledt arbetsgifvarne att i ett cirkulär upp-, 
mana arbetarne att bilda fristående lokala föreningar och icke sådana, som komiue att 
t i l lhöra Landsorganisationen. Arbetarne synas dock ej benägna att efterkomma denna 
uppmaning. Meuingsbytet i frågan pågick vid kvartalsskiftet. ^1. B. 

Luleå 
(med omnejd.) 

Stenindustr ien . Under detta kvartal har ett t e g e l b r u k i Luelä stads omnejd 
sat ts i gång och har härigenom någon tillgång på arbete inom denna yrkesgren 
uppstått . 

Byggnadsverksamheten. De stora byggnadsarbeten, som under en lång tid på
g å t t vid Luleå Järnverks aktiebolag, hafva under detta kvartal nästan afslutats, sä att 
blott insättande af en del maskiner ännu återstår, innan verket sättes i gång. 

Vid statens lastkaj å Svartön invid Luleå har arbetet med viaduktens ombyggnad 
för detta år afslutats. men har järnvägsstyrelsen börjat med muddriugsarbeten och 
Andra förberedande arbeten ti l l en ny kolkaj, där statens järnvägars kol skall lossas. 

Tillgången på arbete kan i det hela betecknas som ganska god. 

Aftal föl-
bageriarbetare 
i Hudiksvall. 

http://charkuteriva.ru
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Arbetsförtjänsten har varit för: 

Trävaruindustrien. Tillgången på arbete har varit rätt god, således bättre än 
under första kvartalet, beroende på att en del sågverk drifvits både dag och natt. Vid ett 
af härvarande sågverksbolag, det största, har sysselsättning beredts åt 1,800 man. för
utom åt flottningsmanskap på ett par hundra man. 

Sågverks- och brädgårdsarbetarne vid detta bolag ha erhållit förhöjning af avlö
ningarna med 5 ä 10 °,0. 

Öfver t idsarbe te har förekommit vid brådskande skeppning. 
Från midten af maj förra året till midsommartiden i år har strejk vid de flesta 

sågverken i Norrbotten varit rådande. 
Närings- och njutningsmedelsindustrien. Någon förbättring inom bryggeri

industrien har ännu ej visat sig. 
Den grafiska industrien. Tillgången på arbete inom boktryckeriyrket har 

under detta kvartal varit lika god som fornt. 
Öfvertidsarbete har förekommit vid brådskande beställningar. 
Under våren förekom en timmes förkortning af arbetstiden. 
Grofarbetarefacket. Det under första kvartalet påbörjade arbetet med va t t en -

oeh af loppsledningen i Luleå har under detta kvartals tvenne första månader 
bedrifvits på samma sätt, som förut. Tillgången på arbete kan nu betecknas som god, 
ity att med juni månads ingång jordschaktningsarbetena, där större delen af arbets
styrkan sysselsattes, kunde taga sin början. Vid detta arbetsföretag ha varit anställda: 
i april 50 man, i maj 80 och i jnni 150. 

Arbets för t jäns ten för ackordsarbete har uppgått till 35—50 öre pr timme, dags
verksarbete till 30 öre pr timme. 

Arbetstid under april och maj 9 timmar om dagen, under juni 10. 
Malmtransporten. Tillgången på arbete har under april och maj varit ringa, 

men under juni god. Skeppningen af järnmalm från Luleå kom ej i full gång förrän 
under senare delen af juni, hvarefter det öfverflöd på arbetskraft, som förmärktes under 
kvartalets två första månader, upphörde. 

Löneförhöjningar ha skett, utan framställning af arbetarne, genom beslut af 
arbetsbefälet med <j °,'io ° o pr man och dag. N. S. 

Malmberget. 

Tillgången å arbete vid grufbrytningen i Gellivare har varit jämn som vanligt, 
hvarjämte arbetstillfällena ökats genom jordrymning, planering och byggnader. 

Arbetsstyrkan utgjorde: 
vid K-Oskullskulles grufvor: 200 man; 

> Nautanens kopparfält: 210 man, 10 minderåriga; 
Aktiebolaget Gellivare malmfält: april 1,320, maj 1,294, juni 1,380 man. 

Öfverflöd på arbetskraft rådde som vanligt. 
Vid Aktiebolaget Gellivare malmfälts mekaniska ve rks tad härstädes anställda 

36 arbetare hafva erhållit nedsättning i arbetstiden från 59 till 53 timmar pr vecka 
med bibehållande af förutvarande aflöning pr vecka. Dessutom hafva en del smeder 
fått påökning af 2 ä 3 öre pr timme. Arbetarne ha/ic förut gjort hemställan om arbets-

Aftal fur 
mekaniska 

terkstadsarbe-
tnre i Gdli-

vari. 
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tidens afkortning till 8 timmar pr dag, hvarvid arbetsgifvaren tillmötesgått deras 
begäran, enligt hvad här ofvan nämnts. Aflöningen till l:ste smed utgår na med 58 öre 
samt till öfriga smeder, iilare och plåtslagare med 34—56 öre pr timme. Lärlingar hafva 
18-22 öre. 

Lönerörelse pågår såväl bland gruf- som trä- samt järn- och metallarbetare. 
Afd. 7 af Grufarbetareförbundet i Kosknllskulle hade vid kvartalets slut 142 

manliga medlemmar. Afd. 16 af samma förbund hade i Nautanen den sista dagen i 
månaderna under kvart. resp. 113, 106, 99 manliga medlemmar, af hvilka 5 nnder 
kvartalet genom sjukdom och olycksfall varit arbetslösa sammanlagdt 65 arbetsdagar, 
och utbetalades därvid arbetslöshetsunderstöd till ett belopp af 130 kronor. 

C. T. 

Kiruna. 

Arbets t i l lgången har varit god och antalet arbetssökande stort. Vid Luossavaara-
Kirnnavaara aktiebolag och Toullavaara grufaktiebolag har arbetareantalet dels för jord-
schaktningar dels ock för grufdriften ökats med 28 man under april, 36 man under 
maj och 283 man under jnni samt utgjorde: 

vill grufdriften: i öfrigt: summa: 
under april 1,037 246 1.283 

» maj 1,050 269 1,319 
> juni 1,346 256 1.602 

Från maj månads ingång har vid förenämnda bolag timpenningen höjts till 50 öre 
för de flesta ackordsarbeten och till 47 öre för öfriga arbeten. 8. M. It.-
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Arbetsförmedling under år 1906. 

Andra kvartalet. 

Under hänvisning till tabellerna å sid. 309—321 redogöres häl
lor de hufvudsakliga resultaten af verksamheten under innevarande 
års andra kvartal vid de offentliga arbetsförmedlingsanstalterna i 
Sverige. Förutom de absoluta talen för frekvensen vid anstalterna 
meddelas uppgifter om proportionen mellan antalet arbetssökande, 
lediga platser och t i l lsat ta platser, enär däraf kunna dragas vissa 
slutsatser rörande arbetsmarknadens läge. 

Därjämte bifogas en summarisk redogörelse för arbetsförmed
lingsverksamheten under kvartalet vid Köpenhamns arbetsanvisnings-
kontor samt vid förmedlingsanstalter i Xorge och Tyskland. 

Sverige. 

Till de kommunala arbetsförmedlingsanstalter — i Stockholm. 
Malmö, Lund, Hälsingborg, Karlstad och Sundsvall — som från arets 
början voro i verksamhet, har från och med andra kvartalets början 
kommit Norrköpings stads arbetsförmedling. En till stadsfullmäktige 
ingifven framställning om inrät tande af kommunal arbetsförmedling, 
hvilken af en medlem af stadsfullmäktige upptogs såsom egen 
motion, remitterades den 10 september 1903 till beredningsutskottet, 
som genom särskilde kommitterade verkställde utredning af frågan. 
I enlighet med kommitterades och utskottets ti l lstyrkan beslöto stads
fullmäktige a t t anordna en sådan anstalt samt antogo den 17 april 
190.") stadgar för densamma. Dess verksamhet tog sin början den 1 
april innevarande år. 

Ehuru flertalet af dessa kommunala anstalter helt nyligen in
rättats och följaktligen ännu ej hunnit full utveckling, är deras 
verksamket redan af betydande omfattning, såsom ock framgår af 
nedanstående siffror.1 

1 Med afseende å de nedan meddelade uppgifterna ma erinras, att rubriken 
»arbetssökande», som i allmänhet betyder ansökningar om arbete, för Sundsvalls- och 
Norrköpingsanstalternas vidkommande ar liktydig med arbetssökande personer. Dä 
nämnda anstalter hafva en jämförelsevis mindre omfattande verksamhet, blifva de 
sammanfattande siffrorna för samtliga anstalter föga berörda af ifrågavarande olikhet. 
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På 100 lediga platser kommo sålunda: 

På 100 arbetssökande1) kommo: 

') Jfr noten il sid. 304. 
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Så vidt af dessa siffror från arbetsförmedlingsanstalterna kan 
dömas, företedde arbetsmarknaden under vårkvartalet en synnerligen 
stor lifaktighet med för arbetstagarne mycket förmånliga förhållan
den. Vid åtskilliga anstalter var icke blott på den kvinnliga utan 
äfven manliga afdelningen antalet lediga platser större än de arbets
sökandes, hvarför ock flertalet af dessa kunde beredas anställning. 
Föga skillnad framträder härutinnan mellan kvartalets olika måna
der, i det a t t på 100 lediga platser belöpte sig i genomsnitt under 
april 125 män eller 55 kvinnor, under maj 115 män eller 54 kvin
nor samt under juni 118 män eller 69 kvinnor. 

Förhållandena ställde sig naturligtvis något olika vid olika an
stalter; som vanligt synes proportionen mellan tillgång och efter
frågan å arbetskraft jämnare och bättre vid de sedan längre tid 
tillbaka verksamma anstalterna, under det at t de nykomna dels be
svärades af ett starkt tillopp af undermålig arbetskraft och dels 
ännu icke hunnit förvärfva tillräcklig kundkrets bland arbetsgifvarne. 

Bristen på kvinnlig arbetskraft gjorde sig naturligtvis särskildt 
gällande med afseende å gruppen »husligt arbete» (med sammanlagdt 
2,370 arbetssökande, 4,423 lediga och 1,993 tillsatta platser, hvaraf 
specialiteten ensamjungfrur representerar resp. 492, 1,019 och 262) 
samt den närstående gruppen »hotell-, kafé- och restaurantrörelse». 
E t t motsatt förhållande ägde rum beträffande »annat eller ej speci-
ficeradt arbete» (med 4,303 arbetssökande, 2,156 lediga och 1,975 t i l l 
satta platser) där tillgången på (manlig) arbetskraft var mycket 
riklig och väl äfven i viss mån placerades i grofarbeten inom de 
särskilda specificerade yrkesgrupper, som hade brist på arbetskraft. 
Såsom alltid fanns det sålunda godt om icke yrkesutbildade arbets
sökande, hvaremot de verkligt yrkesskickliga inom åtskilliga branscher 
voro starkt efterfrågade. Så var äfven fallet med afseende å jord
bruksarbetare, i det att på 745 anmälda arbetssökande belöpte sig ej 
färre än 1,149 lediga platser, af hvilka 645 tillsattes. 

Norge. 
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På 100 lediga platser kommo sålunda: 

I förhållande såväl till årets första kvartal som till andra kvar
talet under de föregående åren hafva de norska förmedlingsanstal-
terna denna gång a t t uppvisa en afgjord förbättring. Om också än
nu särskildt i Kristiania förhållandena för manligt arbete i allmän
het icke synas vara fullt normala, så var dock arbetslösheten inom 
åtskilliga slag af arbete betydligt mindre än förut. Inom jordbru
ket hunde icke alla lediga platser besättas, och inom vissa yrken 
mötte svårigheter a t t anskaffa fullt fackutbildad arbetskraft. Som 
vanligt rådde stark efterfrågan efter kvinnligt tjänstefolk. 

Köpenhamn. 
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Den för de närmast föregående kvartalen konstaterade ökningen 
af frekvensen vid Köpenhamnsanstalten blef under detta kvartal 
starkare än någonsin, så a t t hela antalet tillsatta platser nu upp
gick till 10,461 mot 7,499 motsvarande tid föregående år samt 5,975 
under innevarande års första kvartal. Denna ökade omsättning gjor
de sig märkbar inom olika yrkesgrenar och för såväl manligt som 
kvinnligt arbete. Särdeles goda resultat nåddes i fråga om jord
bruksarbete, inom hvilket 453 män och 352 kvinnor erhöllo anställ-

Tyskland . 

Tillgängliga summariska uppgifter från e:a 640 arbetsförmed
lingsanstalter i Tyskland utvisa följande hufvudsakliga resultat. 

Vårkvartalet utvisar äfven i Tyskland en för arbetstagarne 
mycket gynnsam situation å arbetsmarknaden. Antalet lediga plat
ser var för männen i det närmaste lika stort som antalet arbets
sökande, och beträffande kvinnorna mycket högre; de arbetssökande 
erhöllo därför ock i stor utsträckning arbete, under det at t arbets-
gifvarne hade svårt erhålla nödig arbetskraft. Störst var som van
ligt efterfrågan å arbetare för landtbrukets behof. 
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Verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
i Sverige under andra kvartalet 1906. 
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Verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
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i Sverige under andra kvartalet år 1906. 
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Verksamheten vid Stockholms 
under andra 



313 

arbetsförmedlingsanstalt 
kvartalet år 1906. 
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Verksamheten vid Göteborgs 

under andra 
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arbetsförmedlingsanstalt 
kvartalet år 1906. 
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Verksamheten vid Malmö arbetsförmedlingsanstalt 
under andra kvartalet år 1906. 
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Verksamheten vid L u n d s arbetsförmedlingsanstalt 
under andra kvartalet år 1906. 
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Verksamheten vid Hälsingborgs arbetsförmedlingsanstalt 
under andra kvartalet år 1906. 
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Verksamheten vid Norrköpings arbetsförmedlingsanstalt 
under andra kvartalet år 1906. 
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Verksamheten vid Karlstads arbetsförmedlingsanstalt 
under andra kvartalet år 1906. 
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Verksamheten vid Sundsvalls arbetsförmedlingsanstalt 
under andra kvartalet år 1906. 
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Verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
i Norge 

under andra kvartalet år 1906. 
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Uppgifter om byggnadsverksamheten å vissa orter 
i riket år 1904. 

I dessa »Meddelanden» halva förut offentliggjorts uppgifter rö
rande antalet nytillkomna boningshus och bostadslägenheter ä vissa 
viktigare orter i riket åren 1902 och 1903.1 Ifrågavarande uppgifter 
erhöllos, genom förmedling af den arbetsstatistiska afdelningens om
bud i orterna, från vederbörande stadsmyndigheter, hvilka med er-
kännansvärd beredvillighet ifyllde vissa för ändamålet öfverlämnade 
formulär, i den mån tillgängliga handlingar sådant medgåfvo. Med 
hänsyn till det relativt gynnsamma resultatet af det sålunda gjorda 
försöket befanns önskvärdt att företaga en likartad undersökning för 
år 1904 samt därvid gå ett steg vidare och utvidga dess omfattning 
såväl med hänsyn till antalet orter som ock i fråga om de fram
ställda spörsmålen. Dessa afsågo denna gång en fullständig redo
visning — särskildt för sten- och trähus samt särskildt för bostads
hus och andra byggnader — af dels tillkomsten, genom nybyggnad 
samt genom om- och tillbyggnad, och dels afgången, genom rifning, 
af bostadslägenheter, bostadsrum och kök, äfvensom en specifikation 
af de tillkomna och åtgångna lägenheterna efter olika kategorier (1 
rum, 1 rum och kök o. s. v.). Därjämte efterfrågades äfven antalet 
bostadshus och andra byggnader af sten och af trä samt bostads
lägenheter, bostadsrum och kök, å hvilkas byggande resolutioner med
delats under året. 

Vid bestämmandet af undersökningens lokala omfattning syntes 
det af praktiska skäl lämpligt att begränsa densamma till orter af 
sådan storlek, att deras byggnads- och bostadsförhållanden kunde äga 
någon större betydelse. I öfverensstämmelse därmed aflät Kom
merskollegium den 23 juni 1905 en cirkulärskrifvelse till Byggnads
nämnderna i alla de orter med minst 3,000 inv. (äfvensom vissa andra, 
hvilka såsom förstäder el. d. hade nära samband med andra af under
sökningen berörda eller som i öfrigt förutsattes vara af särskildt intresse 
i förevarande afseende), där byggnadsstadgan för rikets städer år 
1904 var gällande. Kollegium anhöll därvid om benäget besvarande 
af samtidigt öfverlämnade frågeformulär, upptagande de här ofvan 
angifna spörsmålen. 

1 »Meddel.» 1004 3. 141 tf. 
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lägenheter, bostadsrum och kök år 1904. 
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Äfven denna gång b.afva byggnadsnämnderna och deras veder
börande tjänstemän med stort tillmötesgående lämnat de begärda 
uppgifterna. Den omständigheten, att flere och mer detaljerade spörs
mål nu framställts, har gifvetvis ökat besväret med formulärens ifyl
lande, särskildt som inga sammanfattande statistiska anteckningar i 
allmänhet synas förekomma. Åtskilliga byggnadsnämnder hafva 
emellertid i samband med formulärens återsändande meddelat sin af-
sikt att för framtiden föra sådana anteckningar. 

Denna svårighet med afseende å uppgiftslämnandet har medfört, 
at t från åtskilliga orter alls inga uppgifter kunnat bekommas och 
at t de svar, som ingått från vissa andra platser varit behäftade med 
så väsentliga bristfälligheter, att desamma trots en ganska omfattande 
skriftväxling ej kunnat i erforderlig mån kompletteras och korrigeras. 
Ti l l följd häraf har det icke varit möjligt att i hufvudtabellen a 
sid. 332—351 här nedan meddela uppgifter för mer än 68 — hvaraf 
48 städer, 1 köping och 19 municipalsamhällen — utaf de 95 orter, 
hvilkas byggnadsnämnder för ändamålet anmodats. Och äfven för 
dessa hafva på vissa punkter endast summariska siffror kunnat 
lämnas. Ej heller har det låtit sig göra att i tabellen behandla alla 
de å formulären upptagna spörsmålen, utan åtskilliga för känne
domen om byggnadsverksamheten och bostadsförhållandena viktiga 
frågor hafva därur måst uteslutas. Så befunnos endast i få fall full
ständiga och korrekta uppgifter lämnade beträffande om- och till
byggnader samt fullständigt rifna byggnader, beroende på att gäl
lande författningar icke stadga fullständig anmälningsskyldighet i detta 
afseende. I anledning häraf kunna erforderliga uppgifter härom er
hållas endast i den mån vederbörande myndigheter själfva kunna 
taga reda på förhållandena, och då åtminstone å större platser snart 
sagdt oöfverstigliga hinder härför möta, blir följden den, att afgången af 
hus och lägenheter icke alls kan konstateras, således ej heller den 
verkliga ökningen eller minskningen under året. 

Erinras må slutligen, att byggnadsnämndernas befogenhet att 
öfvervaka byggnadsverksamheten är begränsad till resp. orters plan
lagda områden och att på grund häraf de af dem meddelade upp
gifter i allmänhet icke omfatta den byggnadsverksamhet, som kunnat 
utöfvas utanför sagda område, ehuru inom ortens gräns eller i omedel
bar anslutning till densamma. 

Oaktadt sålunda den företagna undersökningen i åtskilliga hän
seenden lämnar åtskilligt öfrigt att önska, torde dess resultat icke 
desto mindre vara af ett intresse, som motsva ra det därmed förenade 
arbetet. Det är därför ock att hoppas, att vederbörande stadsmyndig
heter skola jämväl för framtiden vara villiga lämna sin benägna 
medverkan för likartade utredningar. 
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Efter hufvudtabellen å sid. 332—351 hafva i texttabellen å sid. 
324—325 sammanställts summariska uppgifter rörande antalet ny
byggda bostadshus1 samt däri befintliga bostadslägenheter, bostadsrum 
och kök2 äfvensom genomsnittliga antalet rum och kök pr hus eller 
lägenhet å de olika orterna. Om dessa prter sammanföras till vissa 
storleksgrupper, erhållas följande absoluta och relativa tal. 

I de af undersökningen berörda 68 orterna, med en sammanlagd 
folkmängd af omkring 1,115,000 personer, nybyggdes sålunda under 
år 1904 ej mindre än 895 bostadshus1 med 8,868 lägenheter samt 
27,128 rum och kök. I genomsnitt belöpte sig på hvarje hus 30"3 och 
på hvarje lägenhet 3-l rum (eller kök), hvilka tal nära öfverensstämma 
med dem, som vid den föregående undersökningen konstaterades för 
ett mindre antal större och medelstora orter. Mellan de olika 
storleksgrupperna visa sig föga skiljaktighet med afseende å antalet 
rum pr lägenhet, enär medelsiffrorna endast variera mellan 3-2 och 
2-7. För de särskilda orterna [inom grupperna] förekomma natur
ligtvis större olikheter såsom mellan å ena sidan Örnsköldsvik (8-3), 
Filipstad (7-4), Sköfde (6-2), Arboga (60), Falun (5-6), Avesta (4"9), 
Varberg (4'7) samt Eksjö och Enköping (med hvardera 4-2) och å 
andra sidan Kiruna (12), Uddevalla (l -7), Malmberget (l-8), Norr
köpings norra förstad och 3Lundby (l -9), 4Skönsmon (2-0), 5 Nya 
Hagalund och 3Grårda (2"l), Ystad (2-2), Eskilstuna, Vänersborg och 
5Liljeholmen (2'3) samt Boden, 3Krokslätt och Arlöf (2-4). Äfven 
om vissa af dessa medeltal äro beräknade på grundval af jämförelse
vis obetydliga absoluta tal, beroende på ringa byggnadsverksamhet 
under året, så äro de dock säkerligen i allmänhet karaktäristiska for 
de båda vidt skilda slag af samhällen, som de representera. E t t stort 
genomsnittligt antal rum pr nybyggd lägenhet återfinner man nu
mera endast i sådana orter med ringa utveckling, där tomter och 
byggnadskostnader äro billiga, där således större lägenheter kunna 
öfverkommas för måttliga priser och där hufvudparten af invånarne 
hafva inkomster, som tillåta dem bebo sådana våningar. Den andra 

1 Beträffande tillkomsten af andra byggnader lämnar hafvadtabellen vissa upplys
ningar, dock endast i den mån i dem förefnnnits någon bostadslägenhet. 

1 Sammanlagda antalet nybyggda, i såväl bostadhns som andra byggnader befint
liga bostadslägenheter, bostadsram och kök angifves nedan å sid. 330. 

s Tid Göteborg. — Vid Sundsvall. — » Vid Stockholm. 
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gruppen orter däremot äro typiska arbetaresamhällen, som måste 
skaffa nya bostäder åt ett ständigt ökadt antal personer med små 
inkomster och behof. Antingen genom platsernas egen snabba ut
veckling eller under inflytande af de större industriorter, till hvilka 
åtskilliga af dem äro förstäder, blifva alla priser uppdrifna nästan 
till samma böjd som i de stora städerna, och då, i motsats mot dessa, 
ingen motsvarande ökning sker i antalet större inkomsttagare, anord
nas husen uteslutande för smålägenheter. 

Vid granskning af tab. å sid. 324—325 finner man vidare, at t 
äfven husens storlek i högst väsentlig grad varierar å olika platser. 
Med afseende a de nyssberörda arbetaresamhällena kan man spåra 
tvenne hufvudriktningar, nämligen en med hyreskaserner i storstads
stil och en annan med mycket små byggnader med 1—4 lägenheter 
om 1—3 rum. I stort sedt synes emellertid husens storlek stå i 
direkt proportion till orternas. Af sammanställningen här ofvan å 
sid. 327 framgår nämligen, att husen i genomsnitt innehålla i stor
städerna (öfver 40,000 inv.) omkring 50 rum, i medelstora städer 
(10—40,000 inv.) 20 ä 25 rum samt i smärre orter 10 å 12 rum. 

En ungefarlig bild af byggnadsverksamhetens omfattning i för
hållande till folkmängden inom orter tillhörande olika storleksgrupper 
erhålles af följande sammanställning: 

Antalet nybyggda hus, lägenheter och rum pr 1,000 inv. 

Med afseende å dessa siffror må framhållas, hurusom den i för
hållande till folkmängden lifligaste byggnadsverksamheten synes före
komma i de stora städerna, hvilket jämväl motsvarar hvad man i 
öfrigt känner om dessas utveckling. Den i ögonen fallande skillnad, 
som i detta afseende här framträder i fråga om städer med 20—40,000 
inv., kan måhända delvis bero på en tillfällighet för just ifråga
varande år. 1 En jämförelse med folkökningen skulle gifvetvis er
bjuda mycket af intresse, därest de här ofvan meddelade uppgifterna 
betecknade den verkliga ökningen på bostadsmarknaden, och icke, 
såsom förut påpekats, uteslutande tillkomna byggnader utan från-
räknande utaf de afgångna. Förbises bör ej heller den omständig-

' För 5 af de till denna grnpp häro/Van inräknade 6 atäderaa Hånas uppgifter lör 
åren 1902 och 1903. Under dessa år hade pr 1,000 inv. nybyggts resp. 08 och 08 hus, 
41 och 5'3 lägenheter samt 12 5 och 153 rom. 
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heten, att befolkningssiffrorna för vissa municipalsamhällen ej äro 
säkert kända utan approximerade. 

För 65 orter hafva erforderliga uppgifter erhållits för belysande 
af frågan, i nvad mån byggnadsverksamheten afsåg sten- eller trähus.1 

A dessa platser uppfördes under året 321 stenhus med tillhopa 3,188 
bostadslägenheter och 10,420 bostadsrum (och kök) samt 433 trähus 
med 2,078 lägenheter och 5,509 rum. Fördelas dessa hus, rum och 
lägenheter på de olika storlekskategorierna, erhållas följande rela
tiva tal: 

Af dessa siffror framgår klart, hurusom stenbyggnaderna behärska 
marknaden lika afgjordt i de stora städerna som träbyggnaderna i 
de små orterna, under det a t t de medelstora platsernas byggnads
verksamhet omfattar båda slagen i ungefär samma grad. I samband 
härmed står naturligtvis det ofvan påpekade förhållandet, a t t husens 
storlek i stort sedt aftar med orternas storlek, i det att på hvarje 
stenhus belöper sig i genomsnitt 32-5 rum, men på hvarje trähus 
endast 12-7 rum. Det anmärkningsvärda förhållandet, att medeltalet 
rum pr lägenhet i stenhus var 3-3, men i trähus blott 2- 7, synes 
bero, på att de särskildt för arbetare afsedda minsta lägenheterna i 
allmänhet förekomma i trähus (så t. ex. i Kiruna och Malmberget), 
under det att, där större lägenheter behöfvas, dessa i regel förläggas 
till stenhus. 

Enligt hvad ofvan visats, hade i bostadshus nybyggts 8,868 lä
genheter med 27,128 rum och kök. Härtil l kommo vidare 93 bostads
lägenheter med tillhopa 372 rum och kök i andra byggnader (än 
bostadshus), hvadan sålunda hela antalet i de 68 orterna under år 

1 Specifikation härå har icke alls kunnat erhållas för Stockholm (där trähus dock 
endast undantagsvis byggas) samt for Södertälje och Nya Hagalund endast beträffande 
antalet hus, utgörande för den förra orten 1 sten- och 6 trähus samt för den senare 
3 sten- och 10 trähus. 

2 I denna grupp ingå här endast Göteborg, Malmö och Norrköping, af hvilka en
dast den förstnämnda staden nnder året har att uppvisa nybyggda trähus. 
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1904 nybyggda bostadslägenheter utgjorde 8,961, innefattande 27,500 
bostadsrum och kok (hvaraf 19,259 rum och 8,241 kök). 

Förekomsten af lägenheter tillhörande olika storlekskategorier 
framgår af efterföljande tablå, i hvilken för jämförelse medtagits 
uppgifter äfven för åren 1902 och 1903. 

Såsom synes förete siffrorna för de tre åren en genomgående 
öfverensstämmelse med afseende å de olika lägenhetskategöriernas 
frekvens, oaktadt uppgifterna för åren 1902 och 1903 afsågo endast 
större och medelstora städer, men för år 1904 omfattade det öfver-
vägande flertalet stadsliknande samhällen, stora såväl som små. 
Detta förhållande utvisar, såsom ock ofvan i annat sammanhang 
framhållits, a t t med hänsyn till lägenheternas storlek inga afsevärda 
skillnader framträda mellan orter tillhörande olika storlekskategorier, 
ehuru väl enskilda orter naturligtvis kunna förete betydande afvikelser 
från genomsnittstalen. Det för hela denna byggnadsverksamhet, i 
större såväl som mindre orter, karakteristiska draget är, a t t den
samma alldeles öfvervägande afser smålägenheter, i det a t t under 
1904 likasom föregående år endast omkring 15 % af de nybyggda 
lägenheterna haft mer än tre rum och kök. Utan jämförelse mest 
framträdande äro lägenheterna om ett och två rum med kök, ut
görande resp. omkring V3 och V4 af hela antalet nytillkomna lägen
heter. Vid närmare granskning af hufvudtabellen kunna skönjas 
vissa säregna drag för olika delar af landet, såsom t. ex. att i landets 
sydligaste delar byggnadsverksamheten i jämförelsevis stor utsträck
ning omfattar lägenheter om två eller tre rum och kök, hvilket 
gifvetvis beror på at t arbetarebefolkningen i dessa t rakter har något 
större anspråk i detta hänseende än annorstädes och äfven, på grund 
af billigare byggnadskostnader och högre löner, är i stånd a t t till
fredsställa dessa anspråk. I skarp motsats härti l l stå förhållandena 
i nordligaste Sverige, där i Malmberget nyinredts 18 lägenheter om 
1 rum utan. kök, 40 om 1 rum med kök och 11 om två rum med 
kök samt i Kiruna nyinredts 38 lägenheter om 1 kök utan rum, 6 
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om 1 rum utan kök samt 15 om ett rum och kök; men alls inga 
större lägenheter. Förklaringen till at t endast lägenheter af minsta 
slag här byggas är naturligtvis att främst söka i de alldeles speciella 
svårigheter, som. möta byggnadsverksamheten och göra bostäderna 
— samt deras uppvärmning — särskildt dyrbara. Härtill kommer 
vidare, att arbetareskarorna vid gruffälten, på grund af arbetsföre
tagens nyhet, till mycket stor del torde bestå af ogifta eller åt
minstone yngre män, som icke behöfva större lägenheter och ej heller 
alltid betrakta platsen som sitt definitiva hem för framtiden, utan 
endast som en genomgångsort, där besparingar på kortaste tid kunna 
göras för grundande af eget hem på sydligare ort under mindre 
hårda förhållanden. 

I samband med de begärda uppgifterna om byggnadsverksamheten under år 1904 
har byggnadsingenjören för Kiruna stadsplan benäget meddelat en summarisk redo
görelse för perioden 15/io 1900—15/io 1905. Då dessa uppgifter i sin mån äro belysande 
för utvecklingen utaf landets snabbast uppvuxna och mest exklusiva grufsamhälle, 
hafva de ansetts lämpligen böra i detta sammanhang återgifvas. 

Samtliga under femårsperioden nybyggda 229 bostadshus omfattade sålunda om
kring 760 bostadslägenheter med c:s 1,250 bostadsrum och kök (härvid hafva afgått ett 
antal lägenheter och rum, som beräknats för 35 andra byggnader med bostadslägenheter) 
samt att hela antalet nya bostadslägenheter och rum utgjorde resp. 798 och 1,295. 
Medeltalet rom pr nybyggdt bostadshus blir följaktligen 5'5 och medeltalet rnm pr 
bostadslägenhet 16, hvilka siffror äro karakteristiska ej blott för ortens byggnadsverk
samhet och bostadsförhållanden utan äfven för dess hela sociala prägel. 
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Uppgifter om byggnadsverksamheten 
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å vissa orter i riket år 1904. 
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å vissa orter i riket år 1904. (Forts.) 
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å vissa orter i riket år 1904. (Forts.) 
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å vissa orter i riket år 1904. (Forts.) 



3 4 0 UPPGIFTER OM BYGGNADSVERKSAMHETEN Å VISSA ORTER I RIKET ÅR 1904. 

Uppgifter om byggnadsverksamheten 



UPPGIFTER OM BYGGNADSVERKSAMHETEN Å VISSA ORTER I RIKET ÅR 1904. 3 4 1 

å vissa orter i riket år 1904. (Forts.) 
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å vissa orter i riket år 1904. (Forts.) 
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Uppgifter om byggnadsverksamheten 



UPPGIFTER OM BYGGNADSVERKSAMHETEN Å VISSA ORTER I RIKET ÅR 1904. 3 5 1 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1906. 

(Preliminär redogörelse.) 

Andra kvartalet. 

Af de under år 1905 påbörjade 175 arbetsinställelserna kunde vid 
ingången af innevarande ars andra kvartal, såvidt kändt, n:r 18, 28, 
39, 93, 105, 164, 168 och 171 betraktas såsom principiellt olösta, 
ehuru ingen af dem vid ifrågavarande tidpunkt kunde anses hafva 
karaktären af aktuell arbetsinställelse. 

Af dessa äro numera (den 15 okt. 1906) följande äfven princi
piellt bilagda, nämligen: 

N:r 171, berörande sockerbageriarbetare, Stockholm, påbörjad den 7 dec. 1905, af-
slutad den 26 ang. 1906; 

samt n:r 105 och 168, hvilkas a&lutuingsdata Annas i nästföregående redogörelse 
angifna. 

Af 1905 ars arbetsinställelser kvarstod vid ingången af inneva
rande års andra kvartal endast n:r 149 såsom aktuell. Rörande tiden 
för dess afslutning se nästföregående redogörelse. 

Af de under 1906 års första kvartal påbörjade 48 arbetsinstäl
lelserna kvarstodo vid andra kvartalets ingång såsom aktuella följande, 
nämligen n:r 4, 16, 17, 21, 25, 28, 34, 35, 37, 42, 44 och 46. 

När n:r 4, 21, 25, 28, 34, 35, 44 och 46 afslutats, finnes i näst
föregående redogörelse angifvet. Af öfriga 4 arbetsinställelser äro 
numera (den 15 okt. 1906), såvidt kändt, tvenne bilagda, nämligen: 

N:r 16. berörande stenarbetare, Sibbhult, påbörjad den 2 febr. 1906, afslutad i 
midten af juli 1906. 

> S7, > grofarbetare, Mackmyra, påbörjad den 16 mars 1906, afslutad 
den 4 sept. s. å. 

Al under 1906 års andrn kvartal inträffade arbetsinställelser 
redovisas här nedan 94. Af dessa hafva 32 börjat i april, 31 i maj 
och 31 i juni, samt hafva, enligt nu tillgängliga uppgifter, direkt be
rört inalles 413 arbetsgifvare och c:a 8,950 arbetare. (För andra 
kvartalet under förlidet år äro de motsvarande siffrorna: 68 påbörjade 
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arbetsinställelser — 16 i april, 42 i maj och 10 i juni —, hvilka 
direkt berörde 627 arbetsgifvare och. c:a 26,000 arbetare, däri inbe-
räknadt den stora verkstadskonflikten, af hvilken 97 arbetsgifvare och 
c:a 14,000 arbetare berördes. 

Varaktigheten af de i efterföljande öfversikt upptagna 89 arbets
inställelserna, hvilka påbörjats under andra kvartalet och såväl fak
t iskt som principiellt afslutats, kan angifvas för 85. Den närmare 
fördelningen ter sig sålunda: 

Arbetsinställelser med en varaktighet af: 

De återstående fem konflikterna äro ännu pågående och hafva 
varat, en Öfver 200 dagar, två öfver 150 dagar, två Öfver 100. 

Till sin karaktär äro 75 strejker, 1 lockout och 18 af blandad, 
obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

Det fack, som under kvartalet berörts af de flesta konflikterna, 
25, är grofarbetarefacket; i dessa hafva, såvidt kändt, 32 arbetsgif
vare och c: a 2,200 arbetare varit direkt invecklade. Transportarbetare
facket har berörts af 13 konflikter, skrädderiarbetarefacket af 8 kon
flikter, träarbetarefacket af 7 konflikter, järn- och metallarbetare-, 
måleriarbetare-, textilarbetare-, och murarefacken af hvartdera 5 kon
flikter. 

Samtliga under andra kvartalet påbörjade arbetsinställelser hafva 
haft lokal karaktär. De fördela sig på följande sätt inom de olika 
delarna af landet: 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är kändt i samtliga fall 
utom ett och uppgår, som nämndt, till 413. Hela antalet direkt be
rörda arbetare utgör c:a 8,950, och af dessa kommer det högsta an
talet, eller c:a 2,600 (c:a 29 %). på transportarbetarefacket, det näst 
högsta, eller c:a 2,200 (c:a 25 %), på grofarbetarefacket. 
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Antalet strejkande är kändt i samtliga fall och utgör tillhopa 
c:a 7,450; i lockouten voro 2 och i de återstående 18 arbetsinställel
serna af blandad, obestämd eller ej uppgifven karaktär c:a 1,500 
arbetare direkt invecklade. 

Hela antalet under kvar ta le t förlorade arbetsdagar har beräk
nats uppgå till i rundt tal 165,000, däraf omkring 9,000 för af kon
flikterna indirekt berörda arbetare. Af de 165,000 förlorade arbets
dagarna komma c:a 29,000 på arbetsinställelser, påbörjade under 
nästföregående kvar ta l . Främst står grofarbetarefacket med c:a 
75,600 förlorade arbetsdagar, därnäst följer järnvägsbyggnadsarbe-
tarefacket med c:a 30,000, transportarbetarefaeket med c:a 21,800, 
måleriarbetarefacket med c:a 9,000 och skrädderiarbetarefacket med 
c:a 8,000 förlorade arbetsdagar. 

I 47 fall hafva arbetsgifvarne icke varit organiserade, i 28 fall 
hafva de ti l lhört organisation, och i 19 fall saknas uppgifter uti 
ifrågavarande hänseende. 

Arbetarne hafva i 46 fall samtliga tillhört facklig organisation, 
i 25 fall delvis (däraf i 12 fall med visshet t i l l största delen) och i 
18 fall alla var i t oorganiserade; för 1 fall saknas uppgift härom. 

Konflikternas hufvudorsaker kunna fördelas i följande grupper: 

fråga om löneförhöjning . . . 
fråga om lönesänkning . . . 
andra lönefrågor 
fråga om arbetstidens längd . 

fråga om kollektiyt aftal . 
organisationsspörsmål . . 
personliga förhållanden . . 
andra orsaker 

I 30 fall har arbetarnes hufvudfordran uppgifvits vara kombinerad 
med andra yrkanden. 

Beträffande resultatet må anföras, a t t af de 94 konflikterna 30 
afgjorts genom kompromiss, af hvilka 3 kunna anses hafva utfallit 
i hufvudsak enligt arbetsgifvarnes fordringar, 12 enligt arbetarnes 
fordringar och de öfriga 15 lösts efter ungefär lika stora eftergifter 
å ömse sidor. Af öfriga 64 konflikter hafva 23 ledt t i l l arbetets 
återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda villkoren, i 6 
fall hufvudsakligen med nya arbetare, i 5 fall med delvis nya ar
betare och i 12 fall med den förutvarande arbetsstyrkan. 36 kon
flikter hafva bilagts i enlighet med arbetarnes fordringar. Såsom 
redan nämnts, äro 5 ännu pågående. 

I sex fall har konflikten lösts genom skiljenämnd. 
Vid en sammanställning af de föreliggande konflikternas orsaker 

och resultat visar det sig bland annat, at t af de 62 konflikter, som 
föranledts af lönefrågor, 13 bilagts i enlighet med arbetsgifvarens 
fordringar, 25 i enlighet med arbetarnes och 21 efter ömsesidiga efter
gifter; 3 äro ännu icke afslutade. Arbetsstyrkan i de 25 löne
konflikter, hvilka bilades helt eller hufvudsakligen i enlighet med 
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arbetarnes fordringar, var i 22 fall helt eller delvis organiserad, i 
2 fall oorganiserad. I ett fall saknas upplysning i detta afseende. 

För öfrigt kan anmärkas, at t enligt de föreliggande uppgifterna, 
44 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar parterna emellan, 
under det att i 50 fall några dylika icke ägde rum. 

Aftals- och kontraktsbrott medgifves, äfven af vederbörande 
part, hafva genom arbetsinställelse förekommit i 5 fall. I 28 fall 
framkastar den ena parten beskyllning i detta hänseende mot den 
andra. 1 48 fall uppgifves samstämmigt intet aftals- eller kontrakts
brot t hafva förekommit, i l l fall, angående hvilka uppgift föreligger 
endast från den ena parten, besvaras frågan likaledes nekande, och 
rörande 2 arbetsinställelser lämnas af uppgifterna ingen tillförlitlig 
ledning i denna punkt. 

Rörande 75 af de 94 här omnämnda arbetsinställelserna märkes, 
a t t icke några nya. arbetare antogos under konflikten; i 14 fall an
togs en del nya arbetare, och i 5 fall fylldes ledigheterna fullstän
digt. Under konfliktens lopp uppgifves en del arbetare ha återgått 
i 16 fall. Efter konfliktens slut återgingo alla de förutvarande ar-
betarne i arbetet i 54 fall, en del i 29 fall; i 4 fall återvände inga. 
Rörande 2 konflikter äro uppgifterna bristfälliga. 5 konflikter äro, 
som nämndt, ännu pågående. 

Vidkommande här redovisade under 1906 års andra kvartal in
träffade 94 konflikter hafva svar ingått från bägge parterna i 79 
fall, endast från arbetsgifvare i 3 fall och endast från arbetare i 4 
fall. Rörande 3 konflikter föreligga uppgifter från K. Kommers-
kollegii ombud och den ena parten, rörande 3 från kommunalnämnds 
ordförande och den ena parten, rörande 2 från municipalnämnds ord
förande, resp. magistrat och den ena parten. 
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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 1906. 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollcgii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 

(Arbetames nppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de aiVika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare 
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i Sverige, påbörjade under år 1906. (Forts.) 
kvartalet. 
frän 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 1906. (Forts.) 

kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K.. Kommerskollegii ombnd. 
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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 1906. (Forts.) 

kvartalet. 
från arbetsgifvames, 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 afyika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1906. (Forts.) 

kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = KommerskoUegii ombad. 
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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 1906. (Forts.) 

kvartalet. 
från arbetsgifvarnés, anförda inom parentes.) 
omb. = Kommerskollegii ombad. 
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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 1906. (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 1906. (Forts.) 

kvartalet. 
från arbetsgifvarDes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombad. 
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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 1906. (Forts.) 

kvartalet. 
från arbetsgifvarnés, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Bostadspriser å olika orter i riket år 1906. 

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 
—05. De för dessa år erhållna resultaten hafva otvifvelaktigt läm
nat afsevärda bidrag till kännedomen om lefnadsomkostnaderna i 
skilda delar af landet. Afdelningen för arbetsstatistik har därför 
ansett angeläget att för innevarande år fortsätta undersökningarna 
med användande af det hittills brukade systemet för primäruppgif
ternas insamlande. 

Äfven 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 till sig 
öfverlämnade för ändamålet utarbetade formulär (Litt. H) med an
hållan att 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
ningar kompletterat och utvidgat det från de nämnda organisatio
nerna erhållna materialet. 

Med afseende å formulären har denna gång vidtagits den ut
vidgningen, a t t tillfälle beredts för afgifvande af, förutom vid före
gående tillfällen insamlade uppgifter, jämväl sådana rörande prisen 
å möblerade lägenheter om 1 rum, omöblerade lägenheter om endast 
kök äfvensom s. k. hel inackordering (måltider och husrum). 

För flertalet orter synes detta material vara af den relativa om
fattning, at t de därpå baserade resultaten kunna anses ganska repre-

1 »Meddel.» 1903, s. 192 ff.; 1904, s. 384 ff.; 1905, s. 271 ff. 
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sentativa. Beträffande åtskilliga andra orter samt särskilda bostads
kategorier äro däremot uppgifterna gifvetvis alltför fåtaliga för at t 
kunna gifva medeltal af mer än ungefärlig giltighet. Vid en jäm
förelse med de föregående årens siffror visa sig ock en del variationer, 
som icke alltid kunna bero på verkligen inträffade prisförändringar, 
utan delvis måste tillskrifvas primärmaterialets otillräcklighet. 

I föregående redogörelser har framhållits, att flertalet af såväl 
de till fackföreningar anslutna arbetarne som understödskassornas 
medlemmar inom andra verksamhetsområden1 (som bekant utgöra de 
organiserade arbetarne en afsevärd del af sjukkassornas medlemmar) 
i allmänhet äro jämförelsevis väl aflönade, hvarför man kan förut
sätta, att de erhållna hyresuppgifterna företrädesvis skola afse rela
tivt goda lägenheter. För riktigheten af detta antagande, åtminstone 
i den mån detsamma afser Stockholm, talar ock resultatet af en 
jämförelse med de hyrespriser, som framgått ur den allmänna bo
stadsräkningen i hufvudstaden den 31 dec. 1905.2 

Medelpris (kr.) för lägenheter om: 

Såsom synes äro de vid här förevarande undersökning funna 
medelprisen för s m ä r r e lägenheter, såsom 1 rum samt 1 eller 2 rum 
och kök, afsevärdt högre än de ur den allmänna bostadsräkningen 
framgångna, vid hvilkas beräknande äfven de allra sämsta lägenheter 
måste medtagas. Med afseende å de oivanstående prisen å större 
lägenheter äger ett motsatt förhållande rum, hvilket kan bero på 
primäruppgifternas fåtalighet vid den nu gjorda undersökningen, 
men eljest förklaras däraf, att af dylika s t ö r r e lägenheter endast de 
billigare pläga förhyras af sjukkassornas och fackföreningarnas med
lemmar. 

1 Till belysande af frågan, i hvad mån de vid här förevarande undersökningar er
hållna uppgifterna verkligen kanna anses representativa för arbetarnes hyresförhållan
den, må här anföras några medelpris för Malmö, som synas vara baserade på tillräckligt 
stort primärmaterial för att vara någorlunda vittnesgilla. 

Preliminära uppgifter i Statistisk månadaskrift 1906: 7, s. 20. 
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Medelpris för lägenheter om 1 rum och kök å olika orter i Sverige år 1906. 

(De i tab. 1 — sid. 384—388 — upptagna orterna äro här grupperade efter medelprisets storlek.) 
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Erinras må ock om den principiella skiljaktighet, som förefinnes 
mellan de olika slagen af uppgifter, i det a t t vid bostadsräkningar 
och likartade undersökningar hyresbeloppen afse lägenheternas pris 
i första hand (husägarnas pris), under det att vid de här förevarande 
undersökningarna efterfrågas de belopp, som vissa hyrande personer 
erlägga för innehafd lägenhet. Då härvid mellanhänder i icke ringa 
utsträckning förekomma, särskildt beträffande de minsta lägenheterna, 
så måste de på sistnämnda väg funna hyresprisen blifva något högre. 

I hufvudtabellen 1 här nedan å sid. 384—388 hafva angifvits 
medelpris för ej färre än 122 orter, hvilka medeltal beräknats med 
ledning af sammanlagdt 37,308 särskilda efter vederbörlig gransk
ning bearbetade hyresuppgifter, hvaraf 4,934 för Stockholm och 
8,725 för Göteborg. Bland samtliga prisuppgifter afsågo 4,125 möb
lerade lägenheter om ett rum och återstoden omöblerade lägenheter, 
nämligen 1,212 lägenheter om ett kök, 3,852 lägenheter om ett rum, 
15,352 ett rum och kök, 8,463 två rum och kök, 3,028 tre rum och 
kök samt 1,336 fyra rum och kök. 

Dessutom hafva en hel del understödskassor, hvilka icke insamlat 
särskilda specificerade prisuppgifter, likväl meddelat de ungefärliga 
prishöjderna för vissa lägenheter å resp. orter. Då dessa approxima
tiva uppgifter afgifvits af omdömesgilla personer och sålunda böra 
äga ungefärlig korrekthet, hafva desamma i tab. 2 å sid. 389 samman
ställts för de 19 orter1, beträffande hvilka ej redogörelse på grundval 
af specificeradt material lämnats i tab. 1. 

I texttabellen å sid. 376 hafva ur tab. 1 sammanförts medel
prisen för den ur arbetaresynpunkt viktigaste och med hänsyn till 
materialets rikhaltighet bäst kända bostadskategorien 1 rum och kök, 
hvarvid de olika orterna grupperats efter prishöjden. För underlät
tande af jämförelser samt för vinnande af öfverblick öfver prisvaria
tionerna inom olika trakter ha därjämte i texttabellen å sid. 378 
samtliga i tab. 1 och 2 vipptagna orter, för hvilka någon uppgift 
rörande sistnämnda slag af lägenheter föreligger, länsvis fördelats 
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 Norr
land 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 till finnandes i sydöstra och södra Sverige samt Väs
tergötland. 

För ytterligare tvänne orter hafva införts meddelade uppgifter om priset ä mål-
tidsinackordering. 
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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 1906. 
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Vid närmare granskning af medelprisen för olika orter kan man 
ock skönja, hurusom orter af samma ekonomiska typ förete vissa 
likheter i fråga om hyrespriser. Dyra äro i allmänhet hastigt 
växande orter, större och mindre, där utvecklingen genom tillkomsten 
af nya industriella anläggningar eller af andra skäl går ryckvis, så 
a t t spekulationen äggas. Till detta slag af orter kan man å ena 
sidan räkna de norrbottniska grufsamhällena m. fl. och å andra sidan 
förstadssamhällena, hvilka senare ofta anordnas mindre för at t be
reda billiga bostäder i storstädernas närhet än för att ekonomiskt 
exploatera på spekulation inköpta områden. Det visar sig ock, att 
dylika förstäder i regel halva föga billigare hyrespriser än moder
städerna. Att verkligt låga priser kunnat stadigvarande bibehållas 
vid en del bruks-, sågverks- och grufsamhällen af äldre ursprung, 
torde bero därpå, att det förhärskande ekonomiska intresset på orten 
(arbetsgifvaren), som måste finna med sin fördel förenligt att (för 
sina arbetare) bereda billiga lefnadsomkostnader, från äldre tid 
disponerar tillräckligt byggnadsområde för att kunna reglera tomt-
och hyresförhållandena. Naturligtvis framträder ock dessa senares 
beroende af andra faktorer, särskildt prisen å byggnadsmaterialier, 
hvilka äro jämförelsevis billiga i södra Sverige öfverhufvud och i 
synnerhet Skåne. Likaså torde låga hyrorna i Smålands- och Väst
götalänen väsentligen bero på, a t t arbetslönerna därstädes ännu äro 
någorlunda oberörda af den stegring, som genom det fackliga organisa
tionsväsendets reglerande inflytande efter hand erhåller en allt mer 
likartad utbredning. 

Då specificerade eller approximerade uppgifter föreligga beträf
fande lägenheter om 1 rum och kök å tillhopa 139 platser, har ma
terialet synts tillräckligt rikhaltigt för att i någon mån belysa spörs
målet, i hvad mån orternas större eller mindre folkmängd influerar på 
hyresprisen. För detta ändamål hafva i texttab. å sid. 378 orter af 
vissa storleksgrader1 grupperats inom de särskilda priskategorierna. 
Kesultaten återfinnas i efterföljande tåbellariska öfversikt. 

1 Grupperingen har, beträffande städer och köpingar, verkställts efter de af K. stat. 
centralbyrån pnblicerade uppgifterna om folkmängden den 31 dec. 1905. Med afseende 
å öfriga orter hafra användts andra tillgängliga upplysningar, hvilka för ändamålet 
torde Tara tillfyllest. 
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Af denna tablå framgår, att hyrespriser om högst 100 kr. före
komma i omkring 43 % af våra smärre orter (intill 5,000 inv.), i 
omkr. 23 % af de medelstora orterna (5,000—10,000 inv.) samt i ingen 
af de här redovisade större städerna (öfver 10,000 inv.). Bland samt
liga undersökta platser hade 32-4 % hyresbelopp af högst 100 kr., 
45-3 % 101—150 kr., 12-2 % 151—200 kr. samt 10-1 % öfver 200 kr. 

I jämförelse med nästföregående är hade en afsevärd stegring ägt 
rum i antalet orter med högre hyror, i det att 18'7 % af samtliga 
redovisade platser är 1905, men 22'3 % år 1906, hade mer än 150 kr. 
medelhyra för lägenheter om 1 rum och kök, samtidigt med att an
talet billiga orter (med hyrespriser om högst 100 kr.) minskats från 
40-0 till 32-4 v 

De högsta prisen hafva Kiruna med 337 kr., Stockholm med 
298, Malmberget med 251, Norrköping med 234, Gellivare med 231, 
hvarjämte ett antal orter i Stockholms närhet uppvisa priser om 256 
—185 kr. Göteborg hade 215, Eskilstuna 191, Luleå 187, Sundsvall 
184, Gäfle 183, Malmö 179 och Södertälje 176 o. s. v. 

Skiljaktigheterna mellan hyresprisen å orter af olika storlek 
framträda klarast i nedanstående tablå. 

Genomsnittlig årshyra för lägenheter om 1 rum och kök å orter, 
tillhörande olika storleksgrupper. 

Ehuru de särskilda orterna inom samma storleksgrupp ofta upp
visa högst betydande prisdifferenser — särskildt är detta fallet med 
de mindre orterna — så torde de ofvanstående genomsnittstalen dock 
gifva en tämligen riktig föreställning om förhållandena i stort sedt. 
Enligt dessa siffror skulle de största orterna (öfver 40,000 inv.) vara 
betydligt dyrare än alla andra, men däremot skillnaden mellan de 
olika grupperna af orter under 40,000 inv. vara mindre framträdande. 
Hyrespriset i orter med intill 5,000 inv. skulle vidare i genomsnitt 
uppgå till endast hälften af storstädernas. 

Af betydande intresse är att söka ungefärligen bedöma, huru 
stor del utaf Sveriges i (här undersökta) stadssamhällen boende be-
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folkning lefver under inflytande af högre eller lägre hyrespriser. 
Detta spörsmål låter sig ock i ganska stor utsträckning belysas med 
ledning af texttabellen å sid. 376. 

Antalet orter och invånare, fördelade efter årshyran för lägenheter 
om 1 rum och hök. 

Det visar sig häraf, att af de c:a 1,230,000 personer, som bodde i 
stadsliknande samhällen, rörande hvilka fixerade uppgifter om både 
hyrespris och folkmängd angifvits i texttabellen å sid. 3761, endast 
8-l % tillhörde de många små orterna inom lägsta prisgruppen (högst 
100 kr.), under det att gruppen 101—150 kr. omfattade 28-9 %, grup
pen 151—200 kr: 19-2 %, gruppen 201—250 kr. 16-8 % samt gruppen 
öfver 250 kr. ej mindrel än 270 %; denna sistnämnda grupp omfat
tade dock förutom Stockholm (med Hjorthagen och Värtan) endast 
Kiruna och Malmberget. 

Beträffande de särskilda hyresuppgifternas fördelning under olika 
priskategorier hänvisas till tab. 3 (sid. 390—401). Af denna fram
går, att 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 1906 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 häraf vissa grundade slutsatser 
dragas om lefnadsomkostnaderna på olika orter i riket. Af tab. 1 
äfvensom texttabellen å sid. 378 framgår först och främst, hurusom 

1 Öfriga i samma tab. upptagna orter torde hafva en sammanlagd folkmängd af 
omkr. 30,000 personer. De i tab. 2 å sid. 389 angifna platserna, för hvilka summariska 
hyresuppgifter finnas, kunna beräknas hafva c:a 40,000 inv. Dä dessa orters tillsam
mantagna folkmängd synes fördela sig pä de olika prisgrupperna ungefär likformigt 
(dock ingen inom dyraste gruppen) efter de i tablån angifna procenttalen, blifva dessa 
någorlunda giltiga för ett antal af inemot 1,300,000 personer. 
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hyres- och inackorderingsprisen i allmänhet följa hvarandra. Så 
återfinner man de högsta prislägena för måltidsinackordering i de 
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 

Med hänsyn till de hithörande primäruppgifternas bristfällighet 
torde några mer ingående slutsatser ej böra dragas af ofvanstående 
siffror. Påpekas må emellertid, at t uppgifterna för år 1906 ej tyda 
på någon afsevärd förhöjning af inackorderingsprisen i jämförelse 
med nästföregående år. 

A t t denna gång ett jämförelsevis mindre antal orter återfinnas 
i grupperna för de högsta och lägsta prislägena, kan väl i någon mån 
vara ett u t t ryck för en fortgående utjämning af lefnadskostnaderna, 
men beror nog ti l l hufvudsaklig del på en ökning och förbättring 
af primärmaterialet, hvarigenom en del extrema fall neutraliserats. 

1 föregående redogörelser har redan framhållits, hurusom man 
med afseende å måltidsinackordering icke — eller åtminstone icke i 
samma grad — kan uppställa den för hyrorna i allmänhet giltig.a 
regeln, a t t prisen äro högre i samma mån orterna äro större. Så 
t. ex. ställer sig måltidsinackorderingen jämförelsevis billig i Göte
borg och Malmö, där hyrorna dock äro ganska betydliga. Karaktä
ristiskt är också, a t t de hastigt växande och jämförelsevis betydliga 
städerna Landskrona, Lund, Hälsingborg och Örebro bland här al-
handlade platser uppvisa särdeles låga inackorderingspriser. A andra 
sidan synas många smärre platser med låga hyror ställa sig ganska 
dyra i fråga om måltidsinackordering. När man närmare granskar 
de lokala förhållandena på resp. platser, ligger den slutsatsen nära, 
att de direkta omkostnaderna för lifsförnödenheter icke behöfva blifva 
drygare i en större stad, om denna blott disponerar en rik omnejd, 
som kan fullt utnyttjas medelst goda kommunikationer. De för 
hyresprisen afgörande byggnadskostnaderna influeras däremot äfven 
af andra viktiga omständigheter. 
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Såsom inledningsvis omnämndes, hafva uppgifter denna gång 
insamlats rörande äfven pris för s. k. hel inackordering (måltider och 
husrum). Det erhållna materialet, hvaraf medeltal införts i tab. 1, 
\ a n i viss mån komplettera uppgifterna om hyror och måltidsinackor-
iering, men är ej rikhaltigt nog att medge närmare bearbetning. 
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Bostadspriser å olika 

Tab. 1. Hyresbelopp i medeltal för olika bostadskategorier 
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orter i riket år 1906. 

samt priset å privat inackordering för arbetare. 
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Bostadspriser å olika 

Tab. 1. (Forts.) Hyresbelopp i medeltal för olika bostads-
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orter i riket år 1906. (Forts.) 

kategorier samt priset å privat inackordering för arbetare. 
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Bostadspriser å olika orter i riket år 1906. (Forts.) 

Tab. 1. (Forts.) Hyresbelopp i medeltal för olika bostadskategorier samt 
priset å privat inackordering för arbetare. 
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Tab. 2. Summariska uppgifter om hyresbeloppen för mindre bostads
lägenheter samt om prisen för privat måltidsinackordering 

för arbetare å vissa orter i riket år 1906. 
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Bostadspriser å olika 
Tab. 3. Antal uppgifna bostads-

E t t r u m 
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orter i riket år 1906. (Forts.) 
lägenheter fördelade efter årshyra. 
(omöbleradt). 
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Bostadspriser å olika 
Tab. 3. (Forts.) Antal uppgifna bos t ads -

E t t r u m 
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orter i riket år 1906. (Forts.) 
lägenheter fördelade efter årshyra. 

(omöbleradt). 
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Bostadspriser å olika 

Tab. 3. (Forts.) Antal uppgifna bostads-

Ett rum 
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lägenheter fördelade efter årshyra. 

o c h k ö k . 
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Bostadspriser å olika 

Tab. 3. (Forts.) Antal uppgifna bostads-

Ett rum 
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orter i riket år 1906. (Forts.) 
lägenheter fördelade efter årshyra. 

och kök. 
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Bostadspriser å olika 

Tab. 3. (Forts.) Antal uppgifna bostads-

Två rum 
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orter i riket år 1906. (Forts.) 
lägenheter fördelade efter årshyra. 

och kök. 
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Bostadspriser å olika 

Tab. 3. (Forts.) Antal uppgifna bostads-

Två rum 
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orter i riket år 1906. (Forts.) 
lägenheter fördelade efter årshyra. 

och kök. 



402 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under andra kvartalet år 1906. 403 
och medelpris. 



404 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under andra kvartalet å r 1906. (Forts.) 405 
och medelpris. 



406 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under andra kvartalet år 1906. (Forts.) 407 
och medelpris. 



408 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under andra kvartalet år 1906. (Forts.) 409 
och medelpris. 



410 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under andra kvartalet år 1906. (Forts.) 411 
och medelpris. 



412 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under andra kvartalet år 1906. (Forts.) 413 
och medelpris. 



414 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under andra kvartalet år 1906. (Forts.) 415 
och medelpris. 



416 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under andra kvartalet år 1906. (Forts.) 417 
och medelpris. 



418 
Lifsmedelspriser å olika orter i riket under 

andra kvartalet år 1906. 
Högsta, lägsta och medelpris. 
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Registrering af sjukkassor i Sverige år 1906. 
Andra kvartalet. 

(Enligt i Post- och Inrikea Tidningar införda kungörelser.) 
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Arbetsförhållandena å olika orter i riket under 
tredje kvartalet af år 1906. 

(Enligt ombudens rapporter, delvis kompletterade med andra uppgifter.) 

Stockholm. 
(Redogörelsen grundar sig på bl. a. uppgifter från 44 arbetsgifVare eller arbets

givareorganisationer samt 16 arbetareorganisationer.) 

Stenindustr ien . I stenhuggeriyrket var arbetstillgången god, bättre än under 
föregående kvartal . Under jul i rådde öfverflöd på arbetskraft, nnder aug. och sept. 
motsvarade tillgången efterfrågan. 

Metal l industr ien . I guldsmedsfacket var arbetstillgången god. Samma fabrik, 
som föregående kvar ta l sysselsatte 115 manliga och 170 kvinnliga arbetare, sysselsatte 
detta kvartal 106 manliga och 140 kvinnliga arbetare (hvaraf 28 arbeta i hemmen). 
Arbetstiden 52'/> t. i veckan för en del arbetare, 57'/» för de öfriga. 

Tid K. J . Svensson & C:is verkstad har med därvarande plåtslagare träffats upp. 
görelse om m i n i m i l ö n på 36 öre i t. för dem, som uppnått 21 års ålder och arbetat 
4 år i facket samt 45 öre för dem, som uppnått 24 års ålder och arbetat 7 år i facket, 
däraf 3 år med eget arbete. A r b e t s t i d 561/» t. i veckan. Uppgörelsen innebär dess
utom bestämmelser om öfvertidsprocent, tillägg för arbete utom verkstaden m. m. 

Med A B . Norrtälje gjuteri har Gjntareförbundets afdelning i Norrtälje träffat ett 
aftal om m i n i m i l ö n af 32 öre i t. för arbetare, som uppnått 21 år samt arbetat 4 år 
i yrket ; af 35 öre för arbetare, som arbetat 7 år i yrket. A r b e t s t i d e n sattes t i l l 
571/» t. i veckan. Öfvertid, natt- och söndagsarbete medför förhöjning i timpenningen. 

Maskin- och skeppsbyggnads industr ien . Inom den mekaniska verkstads
industrien och på skeppsvarfven var arbetstillgången liksom föregående kvartal mycket 
god. På en del arbetsplatser förekom öfvertid. Brist på yrkesskickliga arbetare har 
allmänt rådt, hvilket förorsakat en tendens att höja lönerna. 

A.B. S. Henrikssons sprutfabrik och mekaniska verkstad har med Sv. järn- och 
metallarbetareförbundet träffat koll. aftal, enligt hvilket m i n i m i l ö n e n utgör för yrkes
arbetare, som uppnått 21 års ålder och arbetat i facket minst 4 år 36 öre; för yrkes
arbetare med 24 års ålder och 7 år i facket 42 öre; för yrkesarbetare, som uppnått 
21 års ålder och icke arbetat i facket 4 år samt för handtlangare, som fyllt 21 är 32 
öre. Sngliga arbetare skola åtnjuta högre lön än minimilönen. Vid a c k o r d s a r b e t e 
är timlönen garanterad. Vid arbete utom verkstaden särskild ersättning. A r b e t s t i d e n 
54 t. i veckan. Lördagarne arbetas 6YJ t. Öfvertids-, sön- och helgdagsarbete 25, 50 
ä 100 J tillägg. När ackordsarbete skall utföras på öfvertid, erhålles det fastställda 
öfvertidstillägget å timpenningen utöfver ackordspriset. Vid o l y c k s f a l l 1 kr. om 
dagen under karenstiden. Aftalet gäller t i l l 1 maj 11)08. 

L. M. Erikssons telefonfabrik har med samma fackförbund träffat koll. aftal, 
enligt hvilket m i n i m i l ö n e n utgör för dem, som fyllt 21 år och arbetat i facket 4 år 
40 öre, för dem, som fyllt 21 år men ej arbetat 4 år i facket 35 öre. Nu gällande 
a c k o r d s p r i s skola gälla t i l l 1 jan. 1908 och kunna då revideras ev. utan uppsäg-

30 
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ning af aftalei i öfrigt. A r b e t s t i d e n är 54 t. i veckan. Ö f v e r t i d s p r o c e n t e n 
33 %, för sön- och helgdagsarbete £0 %. Aftalet gäller t i l l 1 jan. 1908. 

J . V. Svenssons Antomobilfabrlk har i april med Sv. järn- och metallarbetare-
förbnndet träffat koll. aftal, enligt hvilket m i n i m i l ö n e n betalas efter samma 
grunder och ti l l samma nuvarande och kommande belopp, som af Sveriges Verkstads
förening antagits. Vid arbete med flera än en maskin erhålles ett tillägg t i l l gällande 
timlön af 50 % för två maskiner samt 25 ii för hvar och en maskin, som ytterligare 
tillägges. Vid a c k o r d s a r b e t e är timlönen garanterad. Vid arbete utom fabriksom
rådet erhålles tillägg. A r b e t s t i d e n 54 t. i veckan. Tillägg för ö f v e r t l d 50 ft för 
sön- och helgdagsarbete 100 %. Vid tillfälligt skiftarbete betalas för nattarbete 25— 
50 % tillägg efter öfverenskommelse. O l y c k s f a l l s e r s ä t t n i n g ntbetalas från tredje 
dagen. Aftalet gäller t i l l 1 april 1908. 

Inom den elektriska maskintillverkningen var arbetstillgången liksom föregående 
kvartal mycket god. Öfvertidsarbete förekom. Brist på yrkesskickliga arbetare. Lö
nerna ha på grnnd af dessa förhållanden tenderat att stiga. 

I vågfabrikationen var arbetstillgången god, fortfarande förbättring. Öfvertids
arbete förekom, men ej i större utsträckning. Brist på arbetskraft, ehuru mindre än 
föregående kvartal . 

I fotogenköksindustrien var ställningen ungefär densamma som under föregående 
kvartal . Arbetstillgången god, Sfverflöd på arbetskraft. Vid samma firma, som om
nämndes i föregående rapport, varierar förtjänsten för dugliga arbetare mellan 30 och 
40 kr. i veckan, för lärlingar mellan 16 och 20 kr. 

Byggnadsverksamheten . Arbetstillgången var god, ingen väsentlig förändring 
i läget sedan föregående kvartal . Brist på arbetskraft har delvis råd t ; öfvertidsarbete, 
ehuru ej i större utsträckning, har förekommit för att få resp. arbeten färdiga ti l l 
1 okt. 

Inom asfalt- och cementtillverkningen var under hela kvartalet arbetstillgången 
bättre än föregående kvar ta l , äfvensom bättre än motsvarande kvartal föregående år, 
men inom kvartalet var arbetstillgången stadd i stadigt sjunkande. Arbetet är grof-
arbete, hvarför öfverflöd på arbetskraft så godt som alltid förekommer. I facket sys
selsattes nnder ju l i 1,243, under aug. 1,200 och under sept. 1,151 arbetare. Inom Stock
holms cementgjuteriarbetarefackförening voro sista dagen i hvarje månad resp. 5, 7 och 11 
medlemmar arbetslösa på grund af bristande arbetstillgång. Omfattningen af medlem
marnas arbetslöshet nnder årets tredje kvar ta l framgår af följande siffror: 

Aftal för 
järn- och 

metallarbetare 
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Inom grundläggnings- och bergsprängningsfacken var arbetstillgången ännu 
bättre än under föregående kvartal. 1.120 grundläggningsarbetare och 420 bergsprän-
gare ha detta kvartal sysselsatts på arbetsplatser i Stockholm (mot resp. 871 och 324 
föregående kvartal), öfverflöd på arbetskraft har rådt, beroende på tillströmning från 
landsorten. Vid grundläggningsarbeten har timlönen varierat mellan 42 och 54 Bre, vid 
bergsprängning o. dyl. mellan 55 och 67 öre. Genom skiljedom har lösts en tvist an
gående ackordsöfverskott berörande 10 medlemmar af Stockholms grundläggeriarbetare-
fackförening. Arbetslösa sista dagen under kvartalet voro på grund af bristande ar-
betstillgång 48 medlemmar af samma fackförening och 8 medlemmar af Stockholms 
bergsprängarefackförening. Arbetslöshetens omfattning inom resp. föreningar framgår 
af följande siffror: 

I målarefacket var tillgången på arbete fortfarande god, bättre än under före
gående kvartal. Sv. måleriarbetareförbnndets afd. 1 hade detta kvartal 823 betalande 
medlemmar (mot c:a 500 föregående kvartal). Under kvartalet ha underhandlingar på
gått om nytt aftal mellan fackföreningen och mästareföreningen. 

Maskinsnickarne vid Stockholms Byggnadssnickeri AB. ha genom koll. 
aftal erhållit en t imlön på 46 öre. Arbets t iden bestämdes till 56V» t. i veckan. 
Öfver t ids t i l l ägg 50, 75 och 100 f,. Tid o lycksfa l l kr. 150 om dagen under ka
renstiden från fjärde dagen efter olycksfallet. 

Byggnadsträarbetarne i Södertälje ha träffat ett tvåårigt koll. aftal med bygg-
mästarne i staden. Timlön för byggnadssnickare l:a året 53 öre, 2:a 55; för 
timmermän resp. 48 och 50 öre. I vissa fall kan timpenningen nedsättas med intill 
15 %. Arbe ts t iden nnder sommarmånaderna 10 t. om dagen utom lördagar, då ar
betet slutar kl. 1 e. m., under den öfriga delen af året till mörkrets inbrott. Öfver
t i d s t i l l ä g g 50—100 %. Vid o lycksfa l l kr. 150 om dagen under karenstiden. 

I guldlistarbetarefacket voro förhållandena oförändrade. Arbetstiden 571, i veckan. 
Mellan Rörledningsentreprenörernas förening i Stockholm samt Stockholms Metall

arbetarefackförening har koll. aftal träffats i sept. berörande å Stockholms rörled
ningsverkstäder sysselsatta metallarbetare. Minimitimlönen sattes till: 
för fullgod arbetare, som fyllt 22 år, arbetat 5 år i facket, hvaraf ett år å rör

ledningsverkstad samt har tillsyn öfver Bfrigas arbeten 55 öre 
fBr fullgod arbetare, som fyllt 22 år och arbetat 5 år i facket, hvaraf ett år å 

rörledningsverkstad 50 » 
för fullgod arbetare, som fyllt 22 år och arbetat 5 år i facket, men ej ett år å 

rörledningsverkstad 45 > 
för arbetare, som fyllt 20 år och arbetat 2 år i facket 35 
för öfriga arbetare, som fyllt 20 år och arbetat 1 år å metallarbetareverkstad . 32 » 
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Vid ackordsarbe te är minimitimlönen garanterad. Arbe t s t i den fastställdes 
till 10 t. om dagen. Öfve r t ids t i l l sko t t 50 %, sön- och helgdagsarbete 100 %. Vid 
olycksfal l 2 kr. om dagen nnder karenstiden från den tredje dagen. Meningsskilj-
aktigheter hänskjutas till ski l jenämnd. Aftalet gäller till 1 juli 1907. 

Inom murbrukstillrerkningen är ställningen normal. 
Trävaruindustrien. Inom snickerifabriksbranschen äro konjunkturerna fort

farande mycket dåliga ocb ställningen var under kvartalet ytterst otillfredsställande. Lä
get på den utländska marknaden har varit mycket svårt för den svenska exporten, från 
England har varit mycket ringa efterfrågan, på Afrika har ingen afsättning ägt rum 
och tyska marknaden har stängts genom Tysklands tullpolitik. Följden har blifvit 
att varorna stockat sig inom landet, hvarför stor konkurrens rådt på den inhemska 
marknaden. Detta har medfört synnerligen låga försäljningspriser, hvilket tillika med 
höga råvarupriser har gjort det svårt för industrien att bära de på sina ställen ganska 
höga arbetslönerna. Arbetstillgången har på grund af dessa förhållanden varit dålig, 
och öfverflöd på arbetskraft har allmänt varit rådande. Två fabriker i Norrköping ha 
härjats af vådeld, en fabrik i Stockholm har nedlagts. Ekmans Nya Snickerifabriks 
A.B., en af de största snickerifabrikerna inom landet, har beslutat sälja sina fas
tigheter. 

I möbelsnickeriet var ställningen densamma som under föregående kvartal. Ar
betstillgången var mycket god. Öfvertidsarbete har förekommit. Inom denna bransch 
har Sv. träarbetareförbundet uppsagt aftalen och genomfört löneförhöjning öfver hela 
landet (Jfr Göteborg, Malmö, Hälsingborg). I Stockholm har mellan Snickare-
mästareföreningen och Möbelsnickeriarbetarefackföreningen träffats nytt koll. aftal i 
aug. Enligt detta fastställdes minimi t imlönen till 48 öre l:a, 49 2:a och 50 
3:e aftalsåret. Svag och mindre duglig arbetare aflönas enligt särskild öfverenskom-
melse med arbetsgifvaren. Vid ackordsarbete är denna timpenning garanterad. Ar
bets t iden är de två första åren 56 t. och det tredje året 55 t. i veckan. Öfvertids-
t i l l ägg 30 och 60 %. Vid o lycksfa l l utgår ersättning med 1 kr. om dagen under 
karenstiden. Under den tid aftalet är gällande slitas alla tvister genom ski l jenämnd. 
Aftalet gäller till 1 aug. 1909. 

Mellan Svarfveriidkareföreningen och Svarfveriarbetarefackföreningen har i sept. 
träffats koll. aftal med samma bestämmelser som i möbelsnickames aftal, med undan
tag dock att bestämmelsen om skiljenämnd här saknas. 

I vagnmakeriet var ställningen densamma som under föregående kvartal. Ar
betstillgången var god, bättre än motsvarande kvartal föregående år. Af medlemmarne 
inom vagnmakeriarbetarnes fackförening . (c:a 60 st.) har ingen nnder kvartalet varit 
arbetslös. 

I korkindusirien var ställningen normal, tillgång och efterfrågan på arbete mot
svarade hvarandra. 

Textilindustrien. Inom bomullsspinneri- och väfveribranschen var arbets
tillgången god. Bristen på arbetskraft har nnder kvartalet varit mycket kännbar. 

Inom yllefabrikationen var tillgången på arbete ganska god. 
Inom trikåfabrikationen var tillgången på arbete god. 
Beklädnadsindustrien. I linnesömnadsbran schen var arbetstillgången under 

kvartalet god, tillgången på arbetskraft knapp. Ställningen bättre än motsvarande 
tid 1905. 

Inom stråhattfabrikationen var arbetstillgången normal. För samma fabrik som 
föregående kvartal meddelas följande siffror: 
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I filthattsfabrikationen var arbetstillgången bättre än föregående kvartal. Ut
ländska arbetare ha införskrifvits. Inom damfilthattbranschen har öfvertidsarbete före
kommit under ang. och sept. 

I halsduksfabrikationen var arbetstillgången god, något bättre än föregående 
kvartal. Brist på arbetskraft. 

I paraplybranschen var arbetstillgången god. Brist på arbetskraft (speciellt söm
merskor). Lönerna ha på sina ställen höjts. Ställningen nngefär lika som nnder före
gående kvartal. 

I konfektionsbranschen var arbetstillgången god. Brist på arbetskraft. Intet 
öfvertidsarbete. 

Inom skofabrikationen var arbetstillgången god, bättre än nnder föregående kvar
tal. Inom handskoarbetet var tillgången på arbete normal. Yrket är säsongarbete, 
och 3:e kvartalet är ställningen vanligen dålig, men har i år varit någorlunda god. 

N ä r i n g s - o c h n j u t n i n j r s m e d e l s i n d n s t r i e n . Inom sockertillverkningen var 
arbetstillgången sämre än föregående kvartal. Öfverflöd på arbetskraft rådde. Socker-
bruksarbetarefackföreningen hade emellertid inga arbetslösa, då några afskedanden ej 
ägt rum. Lönerna desamma som föregående kvartal, arbetstiden 60 t. i veckan. Läget 
likadant som motsvarande kvartal 1905. 

I kvarnindustrien var arbetstillgången under första delen af kvartalet sämre än 
föregående kvartal men förbättrades nnder ang. månad och var nnder sept. god. 

Inom slakteri- och charkuteribranschen var arbetstillgången under kvartalet 
ganska god, bättre mot slutet af kvartalet på grund af inflyttningarna från sommar
nöjena. På grund af de höga matvarnpriserna har konsnmtionen minskats. Öfverflöd 
på arbetskraft har rådt. 

Vid Stockholms bageriers arbetsbyrå har anskaffats arbete: 

Mellan Sv. bageri- och konditoriarbetareförbundets afd. n:r 13 i Stockholm och 
13 bageriidkare i Stockholms omnejd och skärgård träffades koll. aftal i juni . M i n i 
m i l ö n e r för manliga bageriarbetare 19—27 kr. i veckan, för kvinnliga 15—20 kr. 
I bageri anställd konditoriarbetare 28 kr. i veckan. Dessa löner utbetalas till gifta 
arbetare. För ogifta arbetare, som ha kost och logi hos arbetsgifvaren, göres för 
dessa förmåner ett afdrag af 11 kr. i veckan. Aftalet gäller endast dem, som ar
betat i facket ett år. A r b e t s t i d e n 60 t. i veckan. Ö f v e r t i d s b e t a l n i n g 50 öre 
i t. för ansvarsarbete, 40 öre för underarbete. L ä r l i n g s r e g u l a t i v : högst en lärling på 
hvart tiotal arbetare. Vid a n s k a f f a n d e af n y a a r b e t a r e bör arbetsgifvaren först 
vända sig till arbetarnes anmälningsbyrå; f ö r e n i n g s m e d l e m m a r ha f ö r e t r ä d e s r ä t t . 
Vid o l y c k s f a l l utgår ersättningen från och med fjärde dagen. Aftalet gäller till 
1 juni 1909. 

I bryggeriindustrien var läget normalt. Af Bryggeriarbetarefackföreningens med
lemmar voro inga arbetslösa. 

Inom cigarr- och cigarettillverkningen är ställningen bättre än föregående kvar
tal. Brist på arbetskraft har rådt. Af fackföreningens medlemmar voro under ang. 5, 
under sept 31 arbetslösa. Antalet genom arbetslöshet förlorade arbetsdagar var nnder 
ang. 90, nnder sept. 258. De höga siffrorna under sept. bero på flyttning af fabrik. 

Den kemisk- tekniska och he lysn ings industr ien . Inom såp- och tvåltill
verkningen yst ställningen normal. Inga förändringar. 

Vid stearinljustillverkningen inga förändringar. Arbetstillgången god, men som 
vanligt öfverflöd på arbetskraft. 
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Inom sprängämnesfabrikationen har arbetstillgången varit god. Kitroglycerin-
fabriken vid Vinterviken har under kvartalet återupptagit sin dynamittillverkning, som 
legat nere, sedan en del byggnader förstordes genom olyckshändelsen den 2 maj d å. 

I tvättbranschen voro förhållandena oförändrade. Arbetstillgången god. Någon 
brist på arbetskraft har försports. 

I elektricitetsverksbranschen var strömförbrukningen i stigande, beroende på års
tiden. God tillgång på arbetskraft. 

Den grafiska Industrien. Inom boktryckeriyrket var arbetstillgången god. 
Någon brist på arbetskraft, särskildt på sättare. 

I stentryckerifacket voro förhållandena i det stora hela oförändrade. 
Transportarbete. Ställningen oförändrad. 
för resultatet af lönerörelserna vid Statens och enskilda järnvägar kommer att 

lämnas särskild redogörelse. 
Mellan postverkets kuskar och entreprenören för denna verksamhet har träffats 

koll. aftal. Lönen har höjts med 10 kr. per månad; ersättning för hvarje extra 
körning, som ej finnes indelad på körlistan, 25 öre per styck (förut 5 öre); ö.fvertid, 
som på kvällarna kan uppstå genom hinder i sjö- eller järnvägstrafik, betalas med 25 
öre per half timme. E r sä t t n ing vid s jukdomsfal l 1 kr. om dagen i 60 dagar per 
år, samt vid o lycksfa l l kr. 150 om dagen under karenstiden. Regnkläder samt 5 kr. 
per år som hjälp till pels och vintermössa, 3 fridagar i månaden, mot förut 2, samt 4 
dagars semester nnder sommaren. Fodermarsken skall dessutom erhålla fri bostad eller 
om lämplig sådan ej kan erhållas 15 kr. i månaden. Vid arbetsbrist skall den först 
afskedas, som blifvit sist anställd. Om tvist uppstår angående aftalets tolkning, skall 
saken hänskjutas till ski l jenämnd. 

Vedgårdsarbetame erhSllo i sept. 5 kr-.s förhöjning i månaden. Timlönen blef 
bestämd till 40 öre året om. 

Andra fack. Mellan Telegrafverket och Sv. telegraf- och rikstelefonarbetare-
förbundet har i ang. träffats koll. aftal. Arbetarne delas i tillfälliga arbetare och 
fasta arbetare. Lönen för de förra bestämmes af vederbörande linjedirektör. För att 
antagas som fast arbetare fordras att ha fyllt 19 år samt att under 10 mån. ha ut
bildats som lärling. Daglönen för fast arbetare utgår med kr. 2,75—kr. 4, beroende 
på hnr lång tid arbetaren varit anställd. Den 1 jan. 1908 ökas denna lön med 25 öre. 
I vissa orter med dyrare lefnadsomkostnader utgår daglönen med 25 öre högre belopp. 
Yrkesarbetare (murare, smeder, snickare, plåtslagare o. a.) erhålla ett extra tillägg af 
25 öre om dagen. Arbe t s t iden 10 t. om dagen, lördagar och helgdagsaftnar 9 t. 
Öfver t ids t i l l ägg 33 och 50 %. Aftalet gäller 3 år. 

Stockholms bildhuggarefackförening har genom nytt koll. aftal höjt timpen
ningen till 65 öre från 50 och förkortat arbetstiden från 52 t. i veckan till 45. 

Uppsala. 

Arets tredje kvartal har förlöpt utan nämnvärda afvikningar från de vanliga för
hållandena under denna tid på året. Arbetstillgången har i genomsnitt varit god, ar
betslösheten har icke särskildt gjort sig gällande. Större lönekonflikter hafva icke före
kommit. 

Stenindustrien. Inom kakelindustrien hafva förhållandena varit goda, som 
nnder föregående kvartal. På framställning från styckarbetarne hafva dessa befriats 
ftån sin här traditionella skyldighet att hålla sig själfva med lyse på verkstäderna. 
Tegeltillverkningen har nnder kvartalet fortgått. Vid Uppsala—Ekeby bolags tegeltill
verkning begärde i juli månad en del — c:a 15 — grofarbetare löneförhöjning och 
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strejkade. Denna begäran beviljades emellertid icke af bolaget. De strejkande afske-
dades och murtegeltillverkningen inställdes för säsongen. Åtskilliga arbetare hade icke 
deltagit i lönerörelsen, utan fingo kvarstanna. Inom stenhuggeriet har arbetstillgängen 
på grand af byggnadsverksamheten varit god. 

Metallindustrien. Arbetstillgängen har varit god. Uppsala Separatorsfabrik 
har utvidgat sin rörelse och kan successivt öka sin arbetsstyrka, fr. o. m. 1 okt. 
med ytterligare 15 man. Vid Tullgaras gjuteri och mekaniska verkstad har den förut 
påbörjade löneförhöjningen ytterligare fullföljts, Uppsala Separator betalar sedan en tid 
tillbaka en timpenning, varierande mellan 30 och 50 öre; den normala är 40 öre. Till
gången på arbetare har icke varit särskildt riklig. Från Tullgarn rapporteras, att nå
gon brist på arbetare ej särskilt framträdt, men att omsättningen under kvartalet varit 
stor. 

Byggnadsverksamheten. Denna har varit liflig under kvartalet, och rikliga 
arbetstillfällen hafva erbjudit sig. Särskildt har detta varit förhållandet inom de fack, 
som haft att göra med husinredningarna. Inom målarfackct ha konjunkturerna 
varit speciellt gynsamma; brist på arbetskraft har här framträdt och öfvertids-och sön
dagsarbete har i stor utsträckning förekommit. För tapetserarne har ock arbetstill
gängen varit mycket god och inom byggnadsträarbetarfacket har brist på arbetskraft 
i någon mån förmärkts. Tillgången på gro/arbetare inom facket har blifvit större, 
sedan i början af september månad spårvägsanläggningarna nätt sin fullbordan. 

Trävaruindustrien. Ställningen har varit normal och jämnvikt i arbetsförhål
landena har rådt. 

Beklädnadsindustrien. Inom skrädderiyrket är detta kvartal det sämsta på 
året. Verklig brist på arbete har varit för handen. D&iemot hafva förhållandena inom 
skomakeHyrket varit gynnsamma. Äfven inom handskomakeriet har arbetstillgängen 
varit god. Brist på arbetskraft har här förmärkts, hvilket delvis torde bero på att sko-
arbetarne gärna söka anställning vid skofabrikerna. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. Inom kvarnindustrien och jästfa
brikationen har ställningen varit normal. Inom bryggerirörelsen har arbetstillgängen 
varit medelgod. Inom tobaksindustrien klagas öfver brist på arbetskraft. 

Pappersindustrien. Inom bokbinderiyrket har arbetstillgängen varit god, och 
öfvertidsarbete har förekommit. 

Den grafiska industrien. Arbetstillgängen på tryckerierna har varit god, möj
ligen något mindre under kvartalets senare del. Kågon brist på arbetskraft har under 
kvartalets förra del visat sig. På arbetarhåll anser man orsaken därtill vara konkurrensen 
från Stockholm. 

Transportarbete. Den 11 sept. öppnades spårvägarna — delvis — för 
trafik. Lönerna för personalen äro fixerade på följande sätt: l:e linjeförman 100 kr. i 
mån., 2:e linjeförman 90 kr. i mån., konduktörer och kuskar 75 kr. i mån., spårrensare 
60 kr. i mån., verkstadsförman 100 kr. i mån., verkstadsmaskinister 90 kr. i mån. 
Därtill kommer — utom för spårrensare — löneförhöjning efter resp. 3 6 och 9 år med 
5 kr. i månaden pr gång. Bolaget tillhandahåller därjämte fritt uniformskläder och 
pälsar samt uthyr till personalen bostäder för lägre hyrespriser än de i staden gängse. 
F. n. äro c:a ett 30-tal linje- o. verkstadsarbetare anställda; c:a 600 ansökningar om 
anställning hafva inkommit. K. N—d. 
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Eskilstuna. 

Järn- och metallindustrien. Mekaniska verkstadsindustrien. Arbetsförhål
landena inom denna industrigren naiva under detta kvartal liksom under 2:dra kvartalet 
varit normala. 

Valsverk. Arbetstillgången lika god som under foregående kvartal. Någon brist 
på arbetskraft har rådt. Alla valsverk hafva en tid haft forceradt arbete. Inga löne
förändringar eller andra viktigare händelser. I jämförelse med marknaden under mot
svarande tid föregående år är omsättningen nu bättre och varuprisen högre. 

Mamifaktursmide m. m. Arbetstillgången lika med föregående kvartal. Arbets
tiden har varit den vanliga eller 51 t. i veckan. Ställningen normal. 

Kniffabrikationen. Arbetstillgången har varit god och bättre än under föregående 
kvartal. Brist på arbetskraft har varit rådande. 

Plåtkärlsfabrikation. Arbetstillgången lika med föregående kvartals. 
Metallindustrien. Arbetstillgången god och bättre än under föregående kvartal. 

Efterfrågan å färdiga produkter liflig. Ingen brist på arbetskraft. 
Byggnadsverksamheten. Arbetstillgången god i likhet med föregående kvartal. 

Hvarken öfverflöd eller brist på arbetskraft. 
Måleriyrket. Arbetstillgången god och lika med föregående kvartal. Brist på 

arbetskraft har rådt. 
Trävaruindustrien. Möbelsnickarne ha fått timlönen något höjd. 
Beklädnadsindustrien. Arbetstillgången inom skrädderiyrket har varit god, 

ehuru sämre än nnder föregående kvartal, beroende på att 3:dje kvartalet är s. k. 
>eftersäsong». Brist på arbetskraft har rådt. 

Inom skomakeriyrket har arbetstillgången fortfarande varit dålig. 
X. J. 

Norrköping. 

Metallindustrien. Bleck- och plåtslagarnes nya aftal gäller till 1 april 1910. 
Timpenningen (fornt i genomsnitt 45 ä 46 öre) är intill 1 april 1908 50 öre; där
efter 52 öre; för enbart bleckslagare 3 öre mindre; för snöskottning och takstrykning 
5 öres förhöjning; för öfvertidsarbete är lönen höjd med 40 % för natt- och 75 % för 
helgdagsarbete. Lär l ing , fylld 18 år, och minst 3 års yrkesvana, 25 öre i t., med 
5 öres höjning per år. Arbetarne äro genom arbetsgifvame olycksfa l l s försäkrade . 

Mellan Nordiska kompaniets verkstäder i Nyköping och Sv. järn- och metall-
arbetareförbundets afdelning därstädes har koll. aftal ingåtts, enligt hvilket minimi
lönen sattes till: för ciselörer och metalltryckare 40 å 45 öre; för järn- och metall
arbetare samt metallgjutare 35 öre för dem, som fyllt 21 år och arbetat 4 år i facket, 
40 öre för dem, som fyllt 24 år och arbetat 7 år i facket; för slipare vid 21 års ålder 
och 4 år i facket 35 öre; för sliperskor 28 öre; för hjälpare och handtlangare vid fyllda 
21 år 30 öre. Dessutom innehåller aftalet detaljerade bestämmelser om arbetstid, öfver-
tidsprocent, ackordsarbete m. m. Slutligen finnas ordningsregler intagna. 

Byggnadsverksamheten. Inom målarefacket har nytt koll. aftal träffats, 
gällande till 1 april 1908. Arbetare erhåller under första året 47 öre i t. och andra 
året 50; 25 % förhöjning för öfvertids- samt 50 jt för helgdagsarbete samt 5 öres för
höjning af timlönen för landsarbete. Angående lärlingsfrågan, hvarom enighet ej upp-
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nåddes, träffades provisoriskt aftal för ett är. Enligt detta får endast 1 lärling an
ställas för hvarje utlärd arbetare, 2 för hvar 3:e utlärd, 3 för hvar 5:e, 4 för hvar lfte, 
5 för. hvar 15:e och 6 för hvar 20:e utlärd arbetare. Arbetarne skola vara olycksfalls-
försäkrade i Sv. målaremästareföreningens olycksfallsförsäkringskassa. 

Byggnadsträarbetarne i Linköping ha genom träffadt koll. aftal erhållit en 
t i m l ö n af 37 öre l:a, 39 öre 2:a och 42 öre 3:e aftalsåret. A r b e t s t i d e n : 59 t. i 
veckan. Ö f v e r t i d s b e t a l n i n g 50 %. Vid olycksfall 1 kr. om dagen nnder karenstiden. 

Mureriarbetarne i Linköping erhöllo efter en dags strejk timlönen höjd från 
30 ti l l 35 öre. 

Text i l indus tr i en . För textilarbetare i Norrköping har genom koll. aftal följande 
bestämmelser fastställts. Vid Holmens bruks- och fabriksaktiebolag samt Bergs aktie
bolag erhåller manlig urtagare, som icke är att hänföra ti l l beredningsarbetare, nnder 
första aftalsåret 13 kr. i veckan, 200 kr. årligen såsom bidrag till hyra och vedbrand 
samt fria skatter t i l l stat och kommun; nnder andra året 30 öre i t. Manlig slubbare 
vid fyllda 18, 19 och 21 år under första aftalsåret resp. 19, 22 och 24 öre i t. Kvinn
lig slubbare, som fyllt 21 år, första året kr. 1150 i veckan, andra året 20 öre i t. Öf v er-
t i d s a r b e t e 25 ä 50 % förhöjning. Spinnare: vid Drags aktiebolag, tills annan beräkning 
kan ske, 62 öre per 100 sträng (gammal). Ö f v e r t i d s a r b e t e intill kl. 9 e. m. 10 öre extra 
i t-, efter kl. 9 20 öre; vid Ströms aktiebolag, nnder samma förhållanden, första året vid en 
selfaktor kr. 1150 i veckan, vid två selfaktorer 13 kr. äfvensom 30 öre per 1,000 kg. sträng 
samt fria skatter t i l l stat och kommun; nnder andra året: vid en selfaktor 21 öre i t. 
och vid två 24 öre i t. jämte 30 öre per 1,000 kg. sträng; öfvertidsarbete intill kl. 9 
e. m. 30 öre och därefter 38 öre i t.; vid Bergsbro aktiebolag: i nu gällande lönetariff 
göres den ändringen, att vid de olika verken betalas för spanad öfver 4,000 metersträng 
per 100 metersträng resp. 40, 35 och 37 öre samt under andra året i stället för hyres-
ersättning, 15 % förhöjning å första årets tariff. För öfvertid intill kl. 9 e. m. 10 öre 
och efter denna t id 20 öre i t. Dessutom fri medicin, läkare- och sjukhusvård för sig 
själf, äfvensom för hustru och minderåriga barn. I aftalet fastställda löneförmåner 
gälla endast för fullgod arbetare, som har minst två års vana i arbetet, har haft an
ställning vid samma fabrik sedan ett år tillbaka och, med nndantag för slubbare, 
fyllt 21 år. 

Genom detta aftal ha lönerna ökats: 
För beredningsarbetare: vid Bergsbro aktiebolag: första året kr. 118—876, 

andra året kr. 54—930; totalökning 172 kr.; vid D. Brucks aktiebolag: första året 148 
kr., andra året 54; totalökning 202 kr.; vid Drags aktiebolag första året 57 kr., andra 
54 kr.; totalökning 111 kr.; vid Ströms aktiebolag: första året 14 kr., andra 54 kr.: 
totalökning 68 kr.; B. Wahrens aktiebolag: första året 14 kr.; andra 54 kr.; totalökning 
68 kr. Vid alla dessa platser äro lönerna utjämnade till resp. 876 och 930 kr. 

För plysare ökas lönen vid resp. fabriker likaledes ti l l 876 kr. första året med 
resp. 252, 118 och 80 kr., andra året t i l l 930 med 54 kr. 

För spinnare: vid Drags aktiebolag c:a 131 kr. t i l l c:a 1,061 kr.; vid Ströms 
aktiebolag första året resp. 1,015 och 947 kr.; andra året resp. 1,143 och 1,000 kr.; vid 
Bergsbro aktiebolag första året med resp. 300, 250 och 50 kr. till 1,050 kr. 

För slubbare höjes lönen vid resp. fabriker första året t i l l 722 kr., andra året 
t i l l 744, för kvinnliga slubbare första året t i l l 598 kr., andra året t i l l 620 kr. 

Totalsumman af löneökningen uppgår per år t i l l i rundt tal 150,000 kr. 
Till manlig bomullsarbetare, som fyllt 21 år och ej är ackordsarbetare, betalas 

första året en veckolön af kr. 1350 samt hyresbidrag af 200 kr., andra året 32 öre i 
t.; för manlig arbetare vid fyllda 18, 19 och 20 år är aflöningen resp. 9, 10 och 11 kr. 
i veckan jämte ett hyresbidrag af 100, 100 och 150 kr.; under andra året resp. 21, 24 
och 26 öre i t. 

Kvinnlig arbetare: första året vid Holmens brak l:a valssömmerska 10 kr. i 
veckan och 100 kr. 1 hyresbidrag; 2:a valssömmerska 9 kr. i veckan, skarfverskor kr. 9'50, 
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9 och 8'75 i veckan; andra året första valssömmerska 22'5 öre, andra Talssömmerska 
17'5, tvinnerskor 175 , skarfverskor öfver 18 år 16 öre och sträckerskor 1 8 5 öre i t. 
Vid Bergs aktiebolag första året: vaissömmerska kr. 1080, i ränsen kr. 850 , sträc
kerskor kr. 8 50, skarfverskor öfver 18 år kr. 8 2 5 , spinnerskor kr. 950 i veckan, å 
alla löner tillägges 10 % förhöjning; andra året: t i l l arbetare i ränsen 16 5 öre, skarf
verskor 16 öre, sträckerskor 16 5 öre, spinnerskor 18'5 öre, valssömmerska 21 öre i t. 

Til l förste lappare betalas 70 och t i l l andra 50 # af spinnarens kontanta vecko-
aflöning. Till slnbbspinnerskor 19 5 öre per hank t. o. m. 50 hank, därntöfver 29 öre; 
t i l l förspinnerskor 19 och 19'5 öre t . o. m. 35 hank: därntöfver 29'5 öre per hank; åt 
alla ackordsarbetare dessutom en premie af första året 10, andra- året 12 %, som för 
dessa utgöra den direkta löneförhöjningen. 

A r b e t s t i d e n skall ntgöra 60 t. (förut 62Va) i veckan; skatter t i l l stat och kom
mun, som förfalla under de två år aftalet gäller, gäldas af arbetsgifvaren. 

Löneökningen utgör omkring 10 #. Arbetare åtnjuter af arbetsgifvaren vid o l y c k s 
f a l l ersättning med 1 kr. om dagen nnder karenstiden. 

Beklädnads indus tr i en . Efter en tre veckor lång strejk under april månad 
genomdref Skrädderiarbetarnes fackförening nya aftal med arbetsgifvarne, hvarigenom 
styckarbetslönerna ökats med kr. 250 , 1 kr., 75, 50 och 25 öre å olika klädesplagg och 
veckolönen t i l l kr. 2150 och 19 kr. Aftalet gäller t i l l 1 april 1909. 

Närings- o c h njutninjrsmedels i i idustrlen. Slakteri- och charkuteriarbetarn.es 
fackförening ingick i sept. med Slakteri- och charkuterif öreningen sitt första koll. aftal. 
Första mans lön är 25 kr. i veckan; fullgod arbetare erhåller en minimiveckolön af 22 
kr.; aftalet gäller 1 år; arbetstiden är 60 t. i veckan; öfvertidsarbete 60 förhöjning; 
mat- och logisystemet afskaffadt; lärlingstiden 3 år : lärling får ej intagas i yrket förrän 
efter fyllda 15 år och åtnjuter i lön första året 8, andra 12 och tredje året 18 kr. i 
veckan; arbetsgifvaren erlägger för arbetare afgift i sjukkassa med 1 kr. i månaden. 

Kemisk- tekni ska och be lysn ings indi i s tr ien . Arbetarne hos Olof Eschelssons 
såpfabriksaktiebolag har genom koll. aftal fått sin ställning förbättrad. Arbetstiden 
har bestämts ti l l 10 t. om dagen utom lördag, då arbetet upphör kl. 2e . m. Aflöningen 
är enligt aftalet 17 kr. i veckan med 30 öre i t. för öfvertid. Vid sjukdomsfall er
håller arbetare 4 veckors full afiöning och därefter V» af lönen i 48 veckor; vid olycks
fall åtnjuter arbetare full afiöning, til ls skadan blir läkt. Fr i läkare och medicin ti l l 
arbetare och hans familj, fria skatter samt 2 kg. såpa i månaden. 

Pappers indus tr i en . Pappersbruksarbetarne hos Holmens bruks- och fabriks
aktiebolag har genom koll. aftal med arbetsgifvaren erhållit förhöjning i lönen med kr. 1 
ä 1 5 0 per arbetare och vecka. Enligt detta aftal betalas på dag- och nattskift om 
12 t.: valsförman kr. 1650, 16 kr. och 15'50, påläggare 14, hissare 14, torkare 15 
skärare 14 ä 13 kr., godsdragare 14 kr., spånmalare kr. 13 50 ä 13 kr., tapetrnllare och 
blekare 14 kr., rullare 15 kr., hjälpblekare, hjälprullare och fuktare 13 kr., glattare 
15 kr., maskin- och verksmörjare 14 kr. Dagarbetare i bock-, lim och packhuset kr. 
1250, i våghuset 13 kr., risskärare kr. 13'50, format- och svarfrnllare 14 kr., ram
snickare kr. 1250, modellsnickare 16 kr. och filttvättare 13 kr., al l t per vecka. Öfver 
t i d betalas med 35 öre, helgdagsarbete med 50 öre i t. Arbetare erhåller dessutom i 
hyresbidrag 200 kr. per år och 2 famnar ved. Fr ia skatter t i l l Btat och kommun, fri 
läkarvård och medicin. Mot afdrag af 1 % på lönen erhålles vid sjukdom half afiöning. 
Aftalet gäller t i l l 1 maj 1908. 

Transportarbete t . Åkeriarbetarefackföreningen har genom nyt t koll. aftal med 
åkeriägarne höjt sina medlemmars v e c k o l ö n från 9—14 kr. i veckan t i l l 13, 14 och 16 
kr. A r b e t s t i d e n förut obegränsad, har i aftalet bestämts ti l l U l / i t. om dygnet med 
bestämd middagsrast samt bestämda fritider å sön- och helgdagar. Arbetsgifvarne äro 
skyldiga att o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r a kuskarne enligt lagen om olycksfall i arbete samt 
att dessutom nnder karenstiden vid olycksfall garantera en ersättning af 1 kr. om dagen. 
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Norrköpingsafdelningen af Sv. spårvägsförbundet träffade i maj månad koll. 
aftal med arbetsgifvaren bolaget A. E. G. Lönen höjdes härigenom för tiden 1 juni 
1906—1 jan. 1907 från 85 till 90 kr. i månaden och efter sistnämnda dag till 95 kr. 
För arbete ntöfVer 9 t. om dagen, beräknas i öfvertidsbetalning 25 % för dag- och 50 ?S 
å nattarbete. Personalen har rätt att erhålla under sommaren åtta dagars semester med 
bibehållen lön samt fri läkare och medicin för sig själf och familj. 

Kuskarne och magasinsarbetarne inom grosshandelsbranschen ha med sina arbets-
gifvare träffat följande koll. aftal. Knskarne erhålla en veckolön af kr. 2060; magasins
arbetarne kr. 1850. Arbe ts t iden är 58'/» t. i veckan. Öfvert idsarbete betalas med 
50 öre i t. Vid sjnkdom erhåller arbetare half aflöning i sex veckor och vid olycksfall 
i arbetet full aflöning nnder karenstiden. Aftalet gäller till den 1 april 1908. Genom 
aftalet har arbetslönen höjts med omkring kr. 2'50 per arbetare och vecka. 

Kuskarnes och magasinsarbetarnes fackförening inom minuthandelsbranschen 
upprättade i början af nov. sitt första koll. aftal med arbetsgifvarne. Enligt aftalet 
betalas följande minimiveckolöner : kusk fylld 18 år 20 kr., boddräng fylld 20 år 18 
kr., 18 år 17 kr., 17 år 14 kr. och 16 år 12 kr.: för öfvertidsarbete betalas till arbetare 
fylld 20 år 50 öre, 18 år 40, 17 år 35 och 16 år 25 öre, allt per timme. Arbets t iden 
räknas från kl. 7'30 f. m. till nnder sept.—maj, kl. 8 e. m. och under jnni—ang 
kl. 7 e. m. med undantag för fredagar och lördagar, då arbetet hela året om afslutas 
fredagar kl. 9 och lördagar kl. 8 e. ni. Vid o lycksfa l l erhålla arbetame full aflöning 
under karenstiden. 

Grofarbetet. Mellan Norrköpings stad och stadens arbetare ingicks i maj ett 
koll. aftal, hvars viktigaste bestämmelser äro: Vid arbetares antagande skall alltid dug
lighet i första rummet vara det bestämmande. Därnäst skall hänsyn tagas till, att den 
sökande är mantalsskrifven i staden eller närliggande kommuner eller har försörjnings
plikt. Då arbetsbefälet så påfordrar, skall mellan arbetschefen och vederbörande arbetare 
träffas skriftligt aftal. Arbetschef eller dennes representant fördelar och leder arbetet 
samt antager och afskedar arbetare utan att någon deras förening därvid må ingripa. 
I fall ej annorlunda bestämmes, skall gälla en ömsesidig uppsägningstid af minst 8 
dagar. Eätten att under alla förhållanden fritt och okränkt deltaga i arbetet skall 
hållas i helgd. Arbe ts t iden är i regel 10 t. om dagen, där så ske kan, skall arbetet 
på lördagar afslutas tidigare än andra arbetsdagar. Öfvert idsarbete betalas med för 
sön- och helgdagsarbete 100 % förhöjning, för annat öfvertidsarbete till kl. 7 e. m. 25 % 
och efter denna tid 50 %. Den normala t impenningen skall för i yrket fullt utbildad 
och fullt arbetsför samt duglig arbetare utgå med: för grofarbetare 30 öre, för timmer
män och smeder 32 öre, för byggnadssnickare 40 öre och för gatstensstötare 45 öre. 

Ackordsarbete användes i alla sådana fall, där dylikt beflnnes lämpligt; vid allt 
ackordsarbete skall arbetarens timlön vara garanterad. 

Vid oförmåga af arbete, föranledd af olycksfal l i arbete för stadens räkning, 
erhåller arbetaren ersättning med kr. 1 60 om dagen från den dag, då olycksfallet kom
mit under läkares behandling. Vid sjukdomsfall, som ej vållats af olycksfall och ej 
föranledts af alkoholmissbruk o. d. erhåller arbetare, som ej kan blifva medlem af 
sjukkassa, sjukhjälp med kr. 125 om dagen; dylik sjukhjälp utgår dock icke för mer 
än 60 dagar under loppet af ett kalenderår. 

Heningsskiljaktigheter mellan arbetsledare och arbetare skola, om endera parten 
det yrkar, hänskjutas till afgörande af ski l jemän. 

Vid Norrköpings stads arbeten får blockad, strejk eller lockout icke under några 
förhållanden äga rum. Aftalet gäller till den 1 maj 1908. 
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Jönköping. 
Ställningen har under detta liksom nnder föregående kvartal varit mycket god. 
Jårn- och metallindustrien. Inom vågfabrikationen har arbetstillgången lik

som nnder föregående kvartal varit god. Hvarken öfverflöd eller brist på arbetskraft 
har varit rådande. Öfverenskommelse om fast ackordsprislista gällande till utgången af 
år 1908 har träffats med till Sv. järn- och metallarbetareförbundet anslutna arbe
tare. Inom mekaniska verkstadsindustrien liksom inom vapen- och velocipedfabri
kationen äro förhållandena oförändrade sedan föregående kvartal. 

Byggnadsverksamheten är fortfarande Ii fl ig och ger full sysselsättning åt ortens 
arbetare. Tillgången på arbetare har i allmänhet motsvarat efterfrågan. Öfvertidsarbete 
har någon gång förekommit. 

Inom trävaruindustrien har ställningen varit i det stora hela lika med föregå
ende kvartal. I trätoffelfabrikationen har arbetstillgången under kvartalet varit 
mycket god. Under två månader har öfvertidsarbete förekommit med två timmar dag
ligen. Arbetslönerna för trätoffelarbetare äro: för arbetare under 18 år kr. 1.50—1.75 
om dagen och för arbetare öfver 18 år kr. 2.50—3 om dagen. Inom byggnadssnickeri-
fabrikationen har arbetstillgången under kvartalet varit god och bättre än nnder före
gående kvartal i hvad beträffar beställningar till inrikes orter. Den dagliga arbetstiden 
har varit omkring 10 Vs t. Öfvertidsarbete har icke förekommit i nämnvärd utsträckning. 
Tillgången på arbetskraft har alltid motsvarat efterfrågan. Arbetslönen varierar mel
lan kr. 2.62 och 3.50 om dagen, beroende på arbetsförmåga och skicklighet. 

Beklädnadsindustrien. Under den närmast förflutna tiden hafva flera bekläd
nadsaffärer upprättats härstädes, hvilka till billigt pris tillhandahålla färdiga bekläd
nadsartiklar af alla slag. Dessa affärer, hvilka i synnerhet af arbetarklassen flitigt 
anlitas, göra de mindre skrädderiaffärerna stort af bräck, nnder det att de större affä
rerna, som ha sin kundkrets bland de förmögnare samhällslagren, fortfarande ha god 
arbetstillgång. 

Den grafiska industrien. Förhållandena äro oförändrade sedan föregående kvartal. 
Transportarbete. Personalen vid Jönköping—Gripenbergs järnväg har genom 

underhandlingar med bolaget erhållit ny lönestat. G. X. 

Kalmar. 
Ställningen på arbetsmarknaden har varit god, i allmänhet bättre än motsvarande 

tid föregående år. Tillgången på arbete har varit god, brist på arbetskraft har i vissa 
fall förekommit. 

Stenindustrien. Inom kakelindustrien har arbetstillgången varit normal. 
Hvarken förbättring eller försämring. Löneförhållandena oförändrade. Arbetstid 60 t. 
i veckan. 

Maskin- oeh skeppbyggnadsindustrien. Vid Kalmar mekaniska verkstads
aktiebolag har införts lönebestämmeiser etc. i enlighet med öfverenskommelsen mellan 
Verkstadsföreningen och Sv. järn- och metallarbetareförbundet. 

Vid Hills verkstad har träffats öfverenskommelse om en minimilön på 30 öre i t. 
och 35 öre för dem, som fyllt 24 år och arbetat 7 år i facket. Dessutom bestäm
melse om ordinarie arbetstid, öfvertidsprocent m. m. 

Med A.-B. Tjnsts mek. verkstad i Västervik har Sv. järn-och metallarbetareför
bundets afdclning på platsen träffat aftal om minimilöner, arbetstid m. m. Dessutom 
höjdes timlönerna i öfrigt. 
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Trävaruindustr ien . Byggnadsträarbetarne i Västervik ha erhållit ett två
årigt aftal. T i m l ö n e n första året 37 öre, andra året 39 öre. A r b e t s t i d e n 59 t. 
veckan. Ö f v e r t i d ä b e t a l n i n g 50 % förhöjning. Tid o lycks f a l j l erhålles 1 kr. 
om dagen under karenstiden. 

Fabriksträarbetarne i Västervik ha träffat ett aftal, enligt hvilket t i m l ö n e n för 
fabrikssnickare med 4 års vana i facket satts t i l l 33 öre, med 2 års vana i facket t i l l 
30 öre; för maskinarbetare 20, 22, 28 och 33 öre, allt efter olika ålder; för stubbläg-
gare och brädgårdsarbetare 30 och 27 öre. A r b e t s t i d e n 57 t. i veckan. Ö v e r t i d s 
b e t a l n i n g 25—50 % förhöjning. Vid arbetsbrist skall arbetstiden afkortas t i l l 8 t. 
om dagen innan afskedande får äga rum. Vid o l y c k s f a l l 1 kr. om dagen nnder karens
tiden. 

Läder-, hår- , och gummi industr ien . Inom sadelmakareyrket var arbetstill-
gången någorlunda god. Bättre än föregående kvartal. Tillräcklig arbetskraft. Jäm-
fördt med föregående år har detta års arbetstillgång varit rikligare. Inom tapetsera-
reyrket var arbetstillgången mycket god. I öfrigt gäller samma som om sadelmakare
yrket. 

Skand. sadelmakare- och tapetserareförbundets afdelning har genomfört ett aftal 
gällande för ett år med 3 månaders uppsägningstid. Veckolönen sattes till 21 kr. från 
7:e gesäliåret. En särskild lärlingstariff infördes med veckolön stigande från 4 kr. Arbets
tiden förkortades från 63 t. t i l l 59 t. i veckan. 

Beklädnads industr ien . I skrädderiyrket har arbetstillgången varit normal, 
hvarken förbättring eller försämring. Brist på arbetskraft har gjort sig gällande. 
Arbetstiden cirka 60 t. per vecka. Jämfördt med föregående år hafva förhållandena 
varit ungefär desamma. 

Närings- och nj i i t i i ingsmedels industrien. Arbetstillgången var inom kvarn-
industrien riklig. God hela året om. Tillgång å arbetskraft god. Löneförhöjning 52 kr. 
per år. Öfvertidsarbete har förekommit, dock ej i större utsträckning. En risstärkelse
fabrik har anlagts för förädling af biprodukter från riskvarnen. 

I slakteri- och charkuteribranschen var arbetstillgången god. Arbetskraft fanns 
tillräcklig. Arbetslönerna ungefär 10 % högre än föregående år. Ondt om dugliga 
svenska charkuteriarbetare, hvarför tyska i allmänhet användas. 

Mellan bageriidkarne och Sv. bageri- och konditoriarbetareförbundets afdel
ning i Kalmar har nytt aftal, gällande 2 år, träffats, enligt hvilket m i n i m i l ö n e n ä r : 

F ö r m a n l i g a a r b e t a r e : ugnsarbete 24, trågarbete 22, konditor- och wiener-
bagare 22, bordsarbete 37, lärling som varit i yrket ett år 14 kr. i veckan. F ö r 
k v i n n l i g a a r b e t a r e : ugnsarbete 18, trågarbete 15, småbrödsbagerska 15 kr. i vec
kan. Alla andra underarbeten betalas med 12 kr. i veckan. A r b e t s t i d e n är 10 t. 
om dygnet och räknas från kl. 2 f. m. för trågarbetare, från kl. 4 f. m. för öfriga arbetare. 
Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med 30, 40 eller 50 öre i t. beroende på arbetets natur. Vid 
dubbla skift ökas lönen med 2 kr. för hvarje arbetare, som arbetar nattskiftet. Ingen 
arbetare får vara inackorderad hos arbetsgifvaren; för lärling, som ej varit i yrket ett 
år, äger arbetsgifvaren rä t t a t t bestämma angående kost och logi. Arbetsgifvaren får ej 
behålla arbetare i arbete, som ej vill tillhöra afdelningen. Arbetare, som infinner sig 
berusad vid arbetet, har arbetsgifvaren rät t att omedelbart afskeda. 

Kemigk-tekniska och belysninjrsindustrien. Inom tändsticksindustrien var 
arbetstillgången ordinär. Någon förbättring. Arbetskraft tillräcklig. Marknadens läge 
synes vara ungefär samma som föregående år. 

Pappers industr ien . Inom tapetindustrien har arbetstillgången varit god. Ar
betskraft tillräcklig. Arbetstillgången har under kvartalet varit bättre än föregående år. 
Några nämnvärda löneförhöjningar ha icke förekommit. 

Grafiska industr ien . Inom boktryckeriindustrien har arbetstillgången varit 
mycket god. Något större än föregående år. Arbetskraft tillräcklig. Hj. A. 
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Karlskrona. 
Sten industr ien . Stenhuggeribranschen visar numera förbättrade ntsikter med 

stadgad efterfrågan och högre pris. De flesta arbetsgifvarne halva stora beställ
ningar från Tyskland, hvarest afnämarne af gat- och kantsten nn söka fylla sina behof, 
som under föregående osäkerhetsperiod ansenligt vuxit. Sydsvenska Granitindustri-
föreningens produktion utgjorde 82 t i l l 92 # af tillverkningen under motsvarande må
nader förra året, hvarvid måste ihågkommas, att arbetet sistnämnda tid forcerades å 
alla stenhuggerier. Brist på arbetskraft gör sig här och hvar gällande, enär t i l l följd 
af de tryckta affärsförhållandena under första halfåret en del arbetare öfvergått t i l l 
andra yrkesgrenar. Arbetslönerna hafva också på flera ställen blifvit höjda. Den i 
föregående berättelse omnämnda strejken bilades den 10 juni genom öfverenskommelse, 
som tillerkände arbetarne dels omkring 5 % ökning af arbetslönen, dels vissa andra för
måner (såsom arbetshjälp vid stenblockens utskjutning), enligt uppgift uppgående t i l l 
10 % af tillverkningskostnaden. Sydsvenska Granitindustriföreningen sysselsatte i gat
stensindustrien r id kvartalets början 1,500 vid dess slut 1,661 arbetare. 

Inom kakelindustrien var tillgången på arbete, liksom under förra kvartalet, 
särdeles god. 

Metal l industr ien . Tillgången å arbete var fortfarande god; tillgången å arbets
kraft i allmänhet normal, dock inom en och annan bransch knapp. 

En af de tvenne sedan år 1904 blockerade plåtslagareverkstäderna har under 
sept. träffat öfverenskommelse om tillämpning af den inom facket gällande lönetariffen. 

Byggnadsverksamheten . Såsom förut inberättats, befinner sig Karlskrona i en 
mycket liflig byggnadsperiod. Vissa tider ha aflöningsbeloppen för murare delvis öfver-
stigit de i den nya lönetariffen bestämda. • 

Underhandlingarna om nyt t löneaftal för byggnadsträarbetarefacket pågingo utan 
resultat under kvartalets två första månader. Arbetsgifvarne, som den 6 ang. sam-
manslntit sig t i l l Karlskrona byggmästareförening, hade visserligen under loppet 
af sistlidne månad hvar för sig höjt timlönen t i l l det af arbetarne fordrade belopp, men 
voro obenägna at t underteckna ett bindande aftal. Slutligen utbröt hos tre af bygg-
mästarne den 22 ang. strejk, hvilken efter tre dagar ledde ti l l ett aftal innehållande 
i hufvudsak följande bestämmelser: 

A r b e t s t i d : högst 60 t. i veckan. T i m l ö n e n utgår t i l l arbetare, som ar
betat i facket minst 4 år, med 40 öre t i l l 1 maj 1907, från denna tid t i l l 1 maj 1908 
med 43 öre. 

Vid s t y c k l ö n garanteras ofvannämnda timpenning. Om arbetaren ej kan anses 
fullgod på grund af ålder, sjukdom eller annan orsak kan aflöningen nedsättas under 
gällande timlön, dock med högst 20 %. Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas under de 3 första 
timmarna med 25 # och föröfrigtid med 50 % förhöjning. För sön- och helgdagsarbete 
100 % förhöjning. Arbetsgifvaren består f r i a r e s o r vid arbete utom staden samt skall 
vid ackordsarbete tillse, att nödiga materialier finnas på arbetsplatsen. O l y c k s f a l l s 
f ö r s ä k r i n g enligt lag, dock utbetalas under den i lagen bestämda karenstiden 1 kr. 
om dagen. 

F ö r e t r ä d e skall lämnas åt i Karlskrona och omnejd bosatta m e d l e m m a r af 
Sv . t r ä a r b e t a r e f ö r b u n d e t . Sv. träarbetareförbundets medlemmar skola så långt 
möjligt är arbeta hos byggmästareföreningens medlemmar. Egna arbeten af den art, 
att de böra utföras genom arbetsgifvare, må ej af vare sig förbundets medlemmar eller 
andra träarbetare utföras. 

Byggnadsträarbetare i Karlshamn ha genomfört ett aftal, enligthvilket a r b e t s 
t i d e n har bestämts ti l l 60 t. per vecka; t i m l ö n e n utgår med 50 öre ti l l 1 
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maj 1907, och därefter 43 öre till 1 maj 1908, då aftalet utlöper. Öfvert idsarbete be
talas med 25 % förhöjning för de 3 första timmarna efter ordinarie arbetstidens slut och 
för öfrig tid 50 %; sön- och heldagsarbete skall betalas med 100 % förhöjning. Dess
utom innehåller aftalet bestämmelser om olycksfal ls försäkr ing, betalning förarbe
ten utom staden, att i Karlskrona och omnejd bosatta och skattskrifna Sv. träarbetare
förbundet tillhörande medlemmar skola halva före t rädesrä t t t i l l arbete, att arbetarne ej 
må åtaga sig egna arbeten, som äro af den art, att de böra utföras genom arbetsgifvare, 
bestämmelser om ordning och reda på arbetsplatserna m. m. 

Inom måleriyrket äro 7 mästare fortfarande förklarade i blockad. 
Lider-, hår- och gmnmiinduxtrien. Inom tapetserarefacket träffades i aug. 

ett aftal mellan fyra arbetsgifvare och tapetserarefackföreningen att gälla å samtliga 
tapetserareverkstäder. Aftalet innehåller bestämmelser om arbetstid, veckolön, öfvertids-
betalning. För mindre kunniga arbetare kan lägre lön än den i aftalet öfverenskomna 
fastställas. Aftalet innehåller dessutom en graderad löneskala för lärlingar och en be
stämmelse, att »anställd arbetare bör ej åtaga sig några egna arbeten». 

Trävaruindustrien. Förhållandena lika med föregående kvartal. 
Timlönen för maskinarbetare i fabrikssnickarefacket har höjts med 2 öre. 
Textilindustrien. Lönerörelsen inom klädesfabrikationen synes ej leda till resul

tat utöfver det i föregående berättelse omnämnda. 
Arbetskonflikten viåStrömma Bomullsspinneri fortgick till juli månads slut, då 

öfverenskommelse träffades. 
Beklädnadsindustrien. I skrädderiyrket var arbetstillgången som vanligt vid 

denna årstid mindre god, hvaremot 
filthattillverkningen under tredje kvartalet i allmänhet plägar ökas på grund 

däraf, att fabrikationen af damhattar då vidtager. 
Närings- och njiitningsinedelsindustrien. Inom bryggeriindustrien var till

gången på arbete mindre än under förra kvartalet; ovanligt många arbetssökande. 
Tobaksindustrien. Tillgång å såväl arbete som arbetskraft jämn. 
Transportarbete. Sjöfarten har varit ganska liflig, hvarföre hamnarbetames 

antal ofta visat sig otillräckligt. 
Bland järnvägspersonalen vid Blekinge Knstbanor samt Karlskrona—Täxiö järn

väg hafva lönerörelser pågått. Underhandlingarna i frågan voro dock vid kvartals
skiftet ej afslutade, med undantag för ban- och stationspersonalen vid förstnämnda 
järnvägar, för hvilken ny lönestat med höjda aflöningar antogs den 16 sept. (När
mare redogörelse följer framdeles.) 

På grund af tillströmning af arbetskraft från landsbygden rådde öfverflöd på grov
arbetare, oaktadt mycket god arbetstillgång förefunnits, särskildt mot kvartalets slut, 
då bland annat kabelnedläggning för stadens under byggnad varande elektricitetsverk 
pågått. 

Fackföreningsrörelsen. Trenne nya fackföreningar hafva bildats, nämligen en 
åkerifackförening i Karlskrona med ett 40-tal medlemmar samt tvenne grofarbetare-
fackföreningar, den ena i Ronneby, den andra vid Sternö. 

Karlskrona kommunala arbetsförmedlingsanstalt trädde i verksamhet den 
15 augusti. 

Den af stadsfullmäktige under förra året tillsatta kommittén för undersökning af 
arbetarebostadsfrågan i Karlskrona har den 30 juni afgifvit betänkande. 

C. C. 
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Malmö. 
Under 3:dje kvartalet har arbetstillgången varit mycket god, bättre än under 

något motsvarande kvar ta l nnder de närmaste åren. Brist på arbetare har också före
funnits inom alla fack t. o. m. på vanliga grofarbetare. Omkring ett 30-tal lönerörel
ser hafva under kvartalet förts af hvilka 19 afslutats, samtliga med ömsesidig öfverens-
kommelse och utan rubbningar i arbetet. Ny lönestat har för de flesta skånska en
skildajärnvägarna nnder kvartalet fastställts, hvarvid personalens fordringar i hnfvudsak 
godkänts. 

S t e n i n d u s t r i e n . Arbetstillgången god, bättre än under samma tid föregående 
år. Brist på vana tegelbrännare har förefunnits. 

Nyt t koll. aftal har träffats mellan Allmänna arbetsgivareföreningen och Sv. 
grof- och fabriksarbetareförbandets afdelning n:r 13 i Kaniks för Kaniks tegelfabrik 
och dess arbetare, hvarur följande må anföras. För fullgod arbetaie ntgår aflöning 
med 28 öre i t. För tegelbränning, som ntföres af två man betalas per man 21 kr. i 
veckan. 

Öfvertidsarbete betalas med 25 till 50 % förhöjning. Ordinarie arbetstiden är 10 
t. om dagen. Särskild ackordsprislista är uppgjord. 

Arbetarna olyeksfallsförsäkras enligt lag samt erhålla dessutom 1 kr. om dagen 
under karenstiden. Sv. arbetsgivareföreningens § 23 antogs. Meningsskiljaktigheter 
hänskjutas till skiljenämnd. Aftalet gäller t i l l den 1 april 1909. 

Inom Krit-, gips-, cement- och cementgjuteriindustrien har arbetstillgången 
vari t god, bättre än under samma tid föregående år. 

M e t a l l i n d u s t r i e n . Arbetstillgången mycket god. För gjutarne är arbetstiden 
57 t. i veckan med 35 öre i t. Bris t på yrkesdagliga såväl metallgjntare som svarf-
vare och fllare äfvensom samma grnpper inom järnindustrien har emellertid under kvar
talet förefunnits. 

M a s k i n - och s k e p p s b y g g n a d s i n d n s t r i e n . Arbetstillgången god. 
Inom b y g g n a d s v e r k s a m h e t e n har arbetstillgången vari t mycket god. Till den 

1 okt. blefvo icke mindre än 1,083 butiks-, kontors- och bostadslägenheter färdiga och 
afsynade ti l l inflyttning. 

Inom murarefacket har antalet äldre arbetare ökats sedan första kvartalet från 
405 ti l l 695 och antalet lärl ingar från 28 ti l l 52. 

Inom målareyrket har ökningen under samma tid stigit från 275 ti l l 547, däraf 
äro 147 lärlingar. Det oaktadt har brist på målare förefunnits. Arbetstiden var 9 
t. om dagen med 55 öre i t. Inom kakelugnsmakareyrket har antalet äldre arbetare 
ökats från 27 till 70; arbetstiden är 9 t. om dagen. 

Inom byggnadsträarbetarefacket har brist på yrkesdugliga arbetare rådt. Äfven 
inom mureriarbetsmånnens fack har brist på yrkesvana brnk- och tegelbärare funnits. 
Detta på grund af de många andra stora arbeten, som fnnnits och där efterfrågan på 
grofarbetare varit ganska stor. 

T r ä v a r u i n d u s t r i e n . Arbetstillgången god; bättre än samma tid nnder föregående 
år. Lönerörelse har förts under kvartalet på olika platser inom denna industrigren och 
hafva alla utan arbetsnedläggelse förts t i l l lycklig lösning. Brist på yrkesdugliga ar
betare har funnits. Möbelsnickarne i Eslöf hafva genom ny t t koll. aftal fått timlönen 
höjd ti l l 37 öre från den 1 sept. 1906 t i l l den 1 sept. 1907, året därpå ti l l 39 öre och 
3:dje året t i l l 41 öre. Dessutom öfvertidsprocent och bestämda lärlingstariffcr. 

För maskinsnickare vid firman A. W. Nilssons korgfabrik har mellan Sv. 
träarbetareförbundets afdelning n:r 160 och ofvannämnda firma följande koll. aftal 
träffats: 
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Till maskinsnickare, som arbetat i facket 3 år och därutöfver, betalas en m i n i m i 
l ö n af 36 öre ti l l den 1 april 1907 samt 38 öre därefter, så länge aftalet gäller. Sär
skild ackordsprislista är fastställd. Ordinarie a r b e t s t i d e n är 58 t. i veckan, med 
10 t. de 5 första dagarna och 8 t. lördagar. Öfvertidsarbete betalas med 25 ti l l 50 % 
förhöjning. Detta aftal gäller till den 1 augusti 1909. 

Nytt koll. aftal; har träffats mellan Allmänna arbetsgivareföreningen och Sy. 
träarbetareförbundets afdelning i Limhamn för A.-B. Malmö snickerifabrik i Limhamn 
och dess maskin- och bänksnickare, hvarur följande må anföras: 

T i m l ö n e n för fullgod och flitig maskin- och bänksnickare utgår med 40 öre 
till 1 okt. 1906, 41 öre till den 1 april 1907, 42 öre ti l l den 1 april 1908 samt där
efter 43 öre, s å . länge detta aftal fortfar att gälla. Kask och skicklig maskin- och 
bänksnickare, som varit anställd vid bolaget minst ett hälft år, erhåller 2 öre i t. öfyer 
minimilönen. För de arbetare, som ej hafva öfyeryägande ackord, utan hvilkas ackords
tid ej uppgår t i l l mera än 25 % af deras sammanlagda arbetstid under månaden, erhålla 
som ackordsöfverskott 2 öre per timme öfver minimilönen för de timmar de under må
naden arbetat på timlön. Särskild ackordsprislista uppgjord. 

A r b e t s t i d e n är 10 t. om dagen. På lördagar slutar arbetet kl . 5 e. m. För 
kommunala och politiska val lämnas arbetaren ledighet från arbetet. Vid riksdags-
mannaval hålles fabriken stängd. Öfvertidsarbete betalas under söckcndagar med 25 
t i l l 40 % och under sön- och helgdagar, som räknas från kl. 7 e. m. före ti l l kl . 6 
f. m. efter sådan dag, med 50 % förhöjning. Sv. arbetsgivareföreningens § 23 antogs. 
Arbetarne olycksfallsförsäkras enligt lag samt erhålla dessutom understöd f. o. m. 4:e 
dagen af läkarebehandlingen. Aftalet gäller t i l l 1 april 1909. 

Vid samma fabrik hafva grofarbetarna erhållit nytt koll. aftal att gälla under 
samma tid och under i hnfvudsak enahanda villkor. T i m l ö n e n för fullgod grofarbe-
tare utgår med minst 32 öre första året aftalet gäller samt därefter, så länge aftalet 
varar, med minst 33 öre. Flit ig och rask grofarbetare som varit i bolagets tjänst minst 
en månad erhåller 2 öre högre lön än minimilönen. A r b e t s t i d e n är 10 t. om dagen. 
Öfvertidsarbete betalas i likhet med bestämmelserna i snickarnes aftal. 

Kuskarne betalas med 19 kr. i veckan intill den 1 jan. 1908 samt med 20 kr. 
från och med den 1 jan. 1908 till den 1 april 1909. Bestämmelserna om öfvertidsarbete 
äro desamma som i föregående aftal. Särskild ackordsprislista finnes uppgjord. 

Mellan Allmänna arbetsgivareföreningen och Sv. grof- och fabriksarbetare-
förbundets afdelning i Malmö har ett koll. aftal träffats för Alf Österlunds fabriker 
{lådfabrik) och dess hjälparbetare. Aflöningen utgår för fullgod arbetare, första året 
aftalet gäller, med 35 öre i t., andra året med 36 öre i t. och därefter med 37 öre så 
länge aftalet fortfar att gälla. 

Kuskarne betalas första året 21 kr. i veckan och därefter 22 kr. A r b e t s t i d e n 
är 57 t. i veckan. Öfvertid betalas med 25 ti l l 50 # förhöjning. Kuskarne tillåtas ej 
under tiden de köra att besöka krogar. Arbetare och kuskar äro olycksfallsförsäkrade 
enligt lag samt erhålla dcssntom 1 kr. om dagen under karenstiden. Sv. arbetsgifvare-
föreningens § 23 antogs. Detta aftal gäller t i l l den 1 augusti 1909. 

Mellan Allmänna arbetsgivareföreningen samt Sv. träarbetareförbundets afdel-
ningar n:r 14, 149, 16 och 160 omfattande möbelsnickare, bildhuggare, svarfvare, 
pianomakare och maskinsnickare, har för möbelindustrin i Malmö ett 4-årigt koll. 
aftal träffats. (Se Stockholm.) 

Särskilda aftal för hvart och ett af här ofvan uppräknade fack hafva upprättats 
dock hnfvudsakligt lika ti l l innehåll. Följande må anföras: 

Möbelsnickare. M i n i m i l ö n 44 öre i t. första aftalsåret, 46 öre ändra, 47 öre 
tredje samt därefter 48 öre, så länge aftalet varar. Undantag kan göras för bevisligen 
mindre duglig arbetare. Första årets lärling betalas med 4 öre mindre i t. Särskilda 
ackordslistor finnas uppgjorda för en del arbeten, för de andra träffas överenskommelse 
enom förhandling i hvarje fall mellan arbetsgivaren och arbetaren. Ordinarie a r b e t s-
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t i d e n är 56 t. första aftalsåret, 55 t. andra året samt därefter 54 t., så länge af talet 
gäller. Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med 25 t i l l 50 % förhöjning. För sön- och helg
dagsarbete betalas 100 tillägg. Lärotiden är 4 år. Under lärotiden betalas första 
året 5, andra 7, tredje 10 och fjärde 15 kr. i veckan. O l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g 
enligt lag samt dessntom 1 kr. om dagen under karenstiden. Sv. arbetsgivareföre
ningens § 23 antogs. Meningsskiljaktigheter hänskjutas till skiljenämnd. 

För pianomakare samma bestämmelser som för möbelsnickare. 
Bildhuggare. T i m l ö n e n 52 öre första aftalsåret, 55 öre andra, 58 öre tredje samt 

därefter 60 öre så länge aftalct varar. Undantagen äro desamma som för möbelsnic-
karne. Lärotiden är 4 år. Betalningen är första året enligt öfverenskommelse, andra 
året 7, tredje 10, fjärde året: första halfåret 15 kr. sista halfåret 18 kr. Öfriga be
stämmelser desamma som i möbelsnickarnes aftal. 

Träsvarfvare. T i m l ö n e n 46 öre första aftalsåret, 48 öre andra, 49 öre tredje 
samt därefter 50 öre, så länge aftalet fortfar a t t gälla. Undantagen äro desamma som i 
aftalet för möbelsnickarne. Lärotiden 4 år. Under lärotiden betalas första året 5 kr. 
andra 750 , tredje 1050, fjärde året 16 kr. i veckan. Öfriga bestämmelser desamma 
som i möbelsnickarnes aftal. 

För masMnsnickare, som arbetat i facket 3 år och därntöfver, betalas en m i n i 
m i l ö n af 44 öre i t. första aftalsåret, 46 öre andra, 47 öre tredje samt därefter 48 öre, 
så länge aftalet varar. Undantagen desamma som i möbelsnickarnes aftal. 

Lärotiden är 3 år: lärling skall vara fylld 18 år, innan han kan antagas och 
gäller denna tid äfven om han lärt möbel- eller annat träarbete. Lärlingar betalas 
första året 15 kr. i veckan ntan afdrag för helgdagar, andra året 12 öre och tredje 
året 7 öre mindre i t. än utlärd maskinsnickare. Sista årets lärling erhåller samma 
öfvertidsprocent som äldre arbetare. För öfrigt samma bestämmelser som för möbel-
siuckarne. 

Arbetstillgången vid samtliga fack har varit mycket god. Brist på yrkeslärda 
arbetare. 

Korlearbetarnes arbetstid är 9 t. om dagen. 
Träarbetareförbnndets afdelning n:r 99 i Kjeflinge har för byggnads- och verk

stadssnickare å platsen öfverenskommit om ett koll.aftal, hvari byggnadssnickare t i l l
erkännas en t i m l ö n af 38 öre och verkstadssnickare 35 öre från den 1 maj 1906 till 
motsvarande datum 1907, därefter t i l l 1 maj 1908 36 öre. Lärlingar betalas under för
sta läroåret 8 kr., under andra året 10 och under tredje läroåret 15 kr. i veckan. Un
der fjärde läroåret träffas särskild öfverenskommelse. A r b e t s t i d e n 59 t. i veckan. 
1)1 v c k s f a l l s e r s ä t t n i n g utgår från och med fjärde dagen vid sjukdom till följd af 
fall i arbetet under den i lagen om olycksfall Btadgade karenstiden. 

Läder- , hår- och gununi indus tr i en . Inom läderindustrien har arbetstillgången 
varit normal. Lönerörelse har förts vid läderfabrikerna i såväl Trelleborg som Simris
hamn, resultatet okändt. En större läderfabrik i Malmö har på grund af ägarens döds
fall helt nedlagt sin verksamhet. 

Vid Malmö handsk- och glacéläderfabriksaktiebolag ha ackordspriserna höjts i 
hufvudsaklig öfverensstämmelse med arbetarnes framställda kraf. Timlönen har ökats 
med 3 öre. 

Sadelmakare och tapetserare i Eslöf med omnejd ha genomdrifvit följande öfver-
cnskonimelser med arbetsgifvarne: 

T i m l ö n e n : i Eslöf, för sadelmakare första årets gesäll 30 öre, för öfriga sadel
makare 35 öre. som fr. o. m. den 1 mars 1907 höjes t i l l 38 öre; för tapetserare 35, 
40 och 45 öre. hfilken timpenning den 1 mars 1907 höjes t i l l 50 öre. Lärlingar er
hålla 4, 6, 8 och 10 kr. i veckan. På landsbygden en veckolön af 10 kr. samt allting 
fritt. Lärlingar första året kost och logi, andra dessntom 50 kr., tredje kost och logi 
och 3 kr. i veckan, fjärde kost och logi och 5 kr. i veckan. A r b e t s t i d e n både i 
Eslöf och på landsbygden: 57 t. i veckan. 
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T e x t i l i n d n s t r i e n . Arbetstillgången god. Öfvertidsarbete har förekommit nästan 
Bfverallt på fabrikerna. 

Mellan Allmänna arbctsgifvareföreningen och Sv. maskinist- och eldareförbnndets 
afdelning i Malmö har koll. aftal träffats för Malmö mannfakturfabrik och dess 
eldare. 

V e c k o l ö n e n första och andra aret 22 kr., tredje 23 kr. A r b e t s t i d 60 t. i vec
kan. Ö f v e r t i d s - och n a t t a r b e t e 25 och 50 % förhöjning. Sy. arbetsgivare
föreningens § 23 antogs. Meningsskiljaktighetcr afgöras genom skiljenämnd. Aftalet 
gäller till 12 juli 1909. 

Vid tågvirkesfabriken i Limhamn har träffats ett 3-årigt koll. aftal. Timlönen för 
yrkeslärda arbetare har höjts från 35 till 36, 37 och 38 öre. 

Beklädnadsindustrien. Arbetstillgången mycket god. Brist på yrkesdugliga 
skomakare och skrädderiarbetare har varit rådande. 

Inom handskmakarefacket är arbetstillgången dålig och synes detta fack ständigt 
vara i nedgående. 

Inom buntmakarefacket har öfvertidsarbete nnder kvartalet förekommit i gan
ska stor utsträkning. Detta är ju också det mest gynsamma kvartalet inom denna 
industri. 

Kärings- och njntningsmedels lndnstr ien . Arbetstillgången mycket god. 
diarkuteribranschen. Arbetstillgången god. 
Nytt koll. aftal har träffats mellan Malmö charkuteriidkare och Svenska slakteri-

och charkuteriarbetareförbundets afdelning n:r 2 i Malmö. 
M i n i m i l ö n 22 kr. i veckan, förtroendeman 25 kr. Kvinnlig arbetare första året 

10 kr., andra året 12, tredje året 14 samt följande tid 16 kr., allt per vecka. A r b e t s 
t i d e n 59 t. i veckan. Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med 40 % till kl. 9 e. m. Natt-
och söndagsarbete med 80 %. L ä r l i n g får endast intagas under åldern 15 till 18 år. 
Veckolön: 8, 12 och 17 kr. Kost- och logisystemet afskaffadt. På hvarje nybörjadt 
tredjetal organiserad utlärd arbetare får ej användas mer än en lärling, men de nuva
rande lärlingarna bibehållas till sin lärotids slut. A r b e t a r n e o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r a s med 
ersättning från och med fjärde dagen efter olycksfallet. Arbetare, som fullgör värn
plikt, garanteras arbete, då han fullgjort denna. Aftalet gäller till den I okt. 1908. 

Inom tobaksindustrien är arbetstillgången normal. 
Koll. aftal mellan Allmänna arbetsgivareföreningen och Tobaksarbetareförbnndet 

för Kockums tobaksfabriksaktieholag och dess arbetaTe har träffats. 
V e c k o l ö n : spinnare 25 kr., spinnerskor 13,50 och rullerskor 12 kr., klistrcrskor 

och kvinnliga hjälparbetare:nybörjare intill 16 år 5 kr. och öfver 16 år minst 7,50: för 
dessa böjes veckolönen efter ett half år till minst 9 kr. Manliga tobakspressare som 
hafva procent 19 kr., manliga tobakspressare som icke hafva procent 20 kr., fuktkarlar 
20 kr. Däcksmakerskor 15 öre per kilo för däcksblad. Bindgodsstriperskor och packer-
skor betalas: nybörjare intill 16 år 5 kr. och öfver 16 år minst 7,50 samt efter ett hälft 
år de senare 9 kr. i veckan. Däckskärerskor betalas 13,50 i veckan. För snusafdel-
ningen fastställes följande minimilöner. Manliga snusmalare 20 kr., manliga snusblan-
darc 20 kr., kvinnliga snusblandare 11 kr. För röktobaksafdelningen fastställes föl
jande minimilöner: Kardnstagare och lådsnickare 20 kr., torkare (manliga) 20 kr., 
hjälparbetare 19 kr. 

Arbetet börjar kl. 7 f. m. samt slutar V»7 c. m. med en '/» timmes frukost och 
l \ ' ä timmes middagsrast, utom lördagar då arbetet slutar kl. 2 e. m. utan middagsrast. 
Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med 25 % förhöjning. Sv. arbetsgivareföreningens § 23 an
togs. Meningsskiljaktigheter hänskjutas till skiljenämnd. Särskild ackordsprislista är 
uppgjord. Aftalet gäller t i l l den 1 jan. 1909. 

Inom kvarnindustrien har arbetstillgången varit god. 
Nytt arbetsaftal har träffats mellan Allmänna arbctsgifvareföreningen och Kem.-

tckn., kvarn- och lädcrarbetareförbnndets afdelning n:r 16 i Malmö för Göteborgs ång-
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bageriaktiebolag och dess arbetare i Malmö. Veckolönen är för fullgod arbetare 24 
kr. till den 1 ang. 1907, därefter 25 kr., så länge aftalet varar. Arbets t iden 10 t. 
för såväl dag- som nattskift, dock så att tiden för den personal som tjänstgör i skift 
räknas till 12 t., hvaraf de 2 räknas som öfVertid, den öfriga personalen har (så Tidt 
ske kan) frukost '/a timme och middag l1/» timme. För öfver t idsarbete betalas 50 
till 60 öre i t. För sön- och helgdagsarbete 70 öre i t. Särskild ackordsprislista upp
gjord, dock så att veckolönen vid arbete på ackord garanteras. Alla arbetarne olycks-
fa l l s försäkras enligt lag, dessutom erhålles 1 kr. om dagen under karenstiden. Sv. 
arbetsgivareföreningens § 23 antogs. Meningsskiljaktigheter hänskjutas till skiljenämnd. 
Aftalet gäller till den 1 aug. 1909. 

För maskinpersonalen vid samma aktiebolag har mellan Allm. arbetsgivareföreningen 
och Sv. maskinist- och eldareförbundet träffats ett aftal, som innehåller samma bestäm
melser angående a rbe t s t id , o lycksfa l l s försäkr ing , sk i l jenämnd etc. som ofvan-
stående. Veckolönen: för eldare och smörjare 25 kr. de två första aftalsåren, 26 kr. 
det sista; för maskinister resp. 26 och 27 kr. Öfvert ids- , sön- och helgdagsarbete be
talas med 60 till 80 öre i t. samt 50 till 100 % öfvertidsbetalning. Sv. arbetsgivare
föreningens § 23 antogs. Aftalet gäller till 1 jan. 1909. 

Vid Malmö stora valskvarn har ett nytt treårigt aftal ingåtts. Veckolönen har 
höjts med cirka 3 kr. och utgör nu 24 kr. och höjes från den 1 aug. 1907 med ytter
ligare 1 kr. 

Vid Ystads franska ångkvarn och Sandbergs valskvarn har för första gången 
koll. aftal upprättats. Lönen har för samtliga arbetare höjts med 3 kr. per vecka. 

Vid Trelleborgs ångkvarns aktiebolag har ett nytt treårigt aftal träffats, som 
medför för arbetarne betydande förhöjningar å såväl veckolön som ackord. Från deu 1 
sept. 1907 stiger lönen med kr. 120 per vecka och från den 1 sept. 1908 med 
ytterligare kr. 1'20. En annan viktig bestämmelse är att arbete året rundt garanteras, 
i det i aftalet s. k. skiftesdagar fixerats. 

Inom choklad- och konfektyrbranschen har under kvartalet öfvertidsarbete före
kommit. 

Inom margarintillverkningen har likaledes arbetstillgången varit god. Aftal har 
träffats vid margarinfabriken Zenith i Malmö. Veckolönen, som var kr. 2250, utgår 
till detta års slut med kr. 2450 per vecka, sedan 25 kr. de två påföljande åren. 

Kemisk-tekniska och belysmngsindustrien. Gasverket. De vid gasverket i 
mars månad på grund af arbetsbrist af skedade arbetarne hafva under september månad 
åter inkallats i arbete, hvadan driften nu åter är i full gång. 

Inom kemisk-tekniska industriel är arbetstillgången god. Gummifabrikätionen 
är nu åter i full verksamhet. Brist på yrkeslärda arbetare har funnits, synnerligast 
kvinnliga. Inom tändsticks-, såp- och oljefabrikationen voro arbetsförhållandena goda. 
Inom tvålfabrikationen var arbetstillgången god. Nytt löneaftal har upprättats mellan 
Allm. arbetsgivareföreningen å ena sidan och Kemisk-tekniska, kvarn- och läderarbetare
förbundets afdelning n:r 25 i Malmö å andra sidan för Malmö gamla tvålfabriks 
bolag och Malmö tvålfabrik och dess arbetare. 

Veckolönen är för fullgod arbetare, som fyllt 20 år, under 1906 18 kr. och stiger 
sedan med 1 kr. hvart och ett af de två följande åren. För ny ovan arbetare betalas 
1 kr. mindre de 3 först» månaderna. För mindre arbetsdugliga arbetare betalas efter 
särskild överenskommelse. Arbetstiden är i genomsnitt 10 t. per dag. Öfvertid be
talas med 33 % förhöjning samt sön- och helgdagsarbete med 50 % förhöjning. Sv 
arbetsgivareföreningens § 23 antogs. Spritdrycker få ej inom fabriksområdena införas. 
Den som visar försumlighet eller onykterhet i sitt arbete kan utan uppsägning afskedas. 
Arbetarne erhålla vid olycksfall 1 kr. om dagen under karenstiden. Meningsskiljaktig
heter afgöras af skiljenämnd. Detta aftal gäller till den 1 juli 1909. 

Pappersindustrien. Inom bokbindareyrket äro förhållandena oförändrade. Ar
betstillgången god. 
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Mellan Allm. arbetsgivareföreningen å ena sidan och Sv. Grof- och fabriksarbetare
förbundets afdelning i Malmö a andra sidan för Aktiebolaget Malmö takpappfabrik 
och dess arbetare har följande aftal träffats. 

Timpenningen för fullgod arbetare, som fyllt 20 år, är från den 1 juli 1906 till 
den 1 okt. 1906 37 öre. Från den 1 okt. 1906 till den 1 april 1907 38 öre samt där
efter 39 öre, så länge aftalet varar. Arbets t iden 10 t. om dagen. Öfvert idsarbete 
25 till 50 % förhöjning, sön- och helgdagsarbete 100 % förhöjning. Vid olycksfall ntgår 
ersättning under karenstiden med 1 kr. om dagen. Sv. arbetsgivareföreningens § 23 
antogs. Detta aftal gäller till den 1 april 1909. 

Grafiska industrien. Arbetstillgången god. 
Transportverksamheten. Arbetstillgången mycket god. 
Inom åkeriverksamheten har förefnnnits brist på lämpliga kuskar för körslor 

inom staden. Varuutkörareföreningen räknar nu 275 medlemmar mot 200 första kvartalet-
Inom stenkols- och styckegodslossningen har under kvartalets 2 sista månader 

arbetstillgången varit mycket god. Brist på arbetare för stenkolslossning har ständigt 
rådt och fartygen hafva måst vänta på lossning i flera dagar utöfver den bestämda 
tiden. Detta hai berott på att en stor del af de lösa arbetare, som vanligen finnas Tid 
hamnen, onder de gynnsamma arbetsförhållandena som rådt, sökt komma med på fastare 
arbete. 

För samtliga arbetare vid brädgård och timmerupplag har med 9 olika firmor 
aftal träffats, hvarnr följande må anföras: 

Lönen ntgår med 21 kr. i veckan till den 1 september 1907 och därefter 22 kr. 
Arbets t iden är 10 t. ntom lördagar, då den endast är 8. Kuskarne hafva dessutom 
skyldighet att utöfver denna tid fodra och rykta sina hästar. Öfvert idsarbete 50 
öre i t. efter kl. 6 e. m. samt sön- och helgdagsarbete med 75 öre i t. Olycksfal ls
e r sä t tn ing utgår med 1 kr. per dag från första dagen af läkarebehandlingen. De van
liga bestämmelserna för öfrigt äro upptagna. Aftalet gäller till den 1 sept. 1909. 

Fackföreningsrörelsen. Trädgårdsarbetarne hafva sammanslntit sig till en 
fackförening, ansluten till Sv. grof- oeh fabriksarbetareförbundet, sektion n:r 18 i Malmö. 
Likaledes har under kvartalet lifförsäkringsagenterna bildat förening med anslutning 
till samma förbund under sektion n:r 19. 

N. S. 

Hälsingborg. 

Jordbraket med binäringar. Arbetet med skörd och inbärgning af den ovanligt 
rika grödan kunde, på grund af tidig sådd och sommarens gynnsamma väderleksförhål
landen, påbörjas några veckor tidigare än som vanligen är fallet. Skördemaskinernas 
användning, äfven i det mindre landtbrnket, har numera blifvit så allmän, att höst-
arbetare endast behöfvas för själfva inbärgningen, hvilken vid gynnsam väderlek med-
hinnes, för mindre och medelstora landtbruk, på några få dagar och vid de större går
darna på 2 å 3 veckor. Nödig arbetskraft härtill har utan svårighet kunnat anskaffas 
mot en aflöning förutom kost af kr. 2 å 2'50 om dagen. Däremot är detta arbete mindre 
efterfrågadt vid de större gårdarna, beroende därpå, att i regel får arbetaren kosta sig 
själf mot en dagaflöning, som sällan öfverstiger kr. 250. Sockerbetornas och andra 
rotfrukters npptagning har försiggått under de mest gynnsamma väderleksförhållanden, 
hvarför detta arbete varit särdeles begärligt. Arbetet, som utföres på ackord, har gif-
vit ovanligt god dagsinkomst och var afslutadt omkring en månad tidigare än vanligt. 

Årsaflöningen till gifta drängar är för nästa tjänsteår i allmänhet höjd med om
kring 25 kr. hvilken löneförhöjning i de flesta fall utgöres af större naturaförmåner. 
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B e r g v e r k s - och b r u k s r ö r e l s e , strejken vid Bjuf-, Billesholms- och Skromberga 
grufvor afslutades den 18 ang., hvarvid koll. aftal träffades mellan Sv. Arbetsgivare
föreningen oeh Sv. grof- och fabriksarbetareförbundet att gälla för Bjuf-, Billesholms 
aktiebolag oeh Skromberga stenkols- och lerindustriaktiebolag samt ofvannämnda för
bunds afdelningar vid dessa bolags grufvor oeh fabriker. 

Aftalet gäller till utgången af år 1909. De i enlighet med aftalet upprättade 
prislistorna kunna af skiljenämnd revideras, såvida vid aftalets ingående oförutsedda 
omständigheter verkat till större ojäinnhet i lönesatserna eller till annan skada för 
någondera parten. Principerna i Sv. arbetsgivareföreningens § 23 fastslogos. Vid af-
skedande på grund af arbetsbrist tages hänsyn ti l l huru lång tid resp. arbetare vari 
anställda i bolagets tjänst samt till därunder visadt uppförande och arbetsduglighet. 
Tvister rörande tolkningen af aftalet få ej föranleda arbetsinställelse utan skall därom 
förhandlas mellan resp. organisationer. Till aftalet höra sex olika p r i s l i s t o r för gruf-
oeh fabriksafdelningarna vid de tre verken samt för alla verken i hufvudsak lika-
lydande ordningsregler. 

Löner. Vid grufdr i f t en är m i n i m i l ö n e n för d a g s v e r k a r e : vid Skromberga-
verken kr. 250 om dagen, vid de öfriga verken kr. 225 . Vid dessa senare tillkomma 
naturaförmåner till ett värde af kr. 0'25 om dagen. Uppfordringsmaskinister, maski
nister och eldare vid Skrombergaverken kr. 2'75 om dagen, askrullare kr. 2É20 oeh 
grufsmeder kr. 3 per skift: uppfordringsmaskinister vid de båda öfriga verken kr. 2'40, 
hvartill kommer vid Bjuf premier och vid Billesholm naturaförmåner: eldare och maskin
skötare vid samma verk kr. 2 3 5 per skift; askrullarne vid Bjuf kr. 235 om dagen. 
Vid samtliga verken äger arbetsgifvaren att bestämma öfverårigas och svagas dag
löner. Daglöner för ynglingar mellan 13 och 19 år varierar mellan kr. 0'65 och kr. 
2. beroende på ålder. Detaljerade a c k o r d s p r i s l i s t o r samt bestämmelser angående 
kasseringsregler och en del andra arbetsvillkor vid de olika arbetena ha fastställts för 
kolhuggare, dragare, gamsare, stenarbetare och vägläggare vid de olika grufvorna. Vid 
Skromberga har premiesystemet afskaffats för kolhuggarne, vid de båda andra verken 
ha de under vissa förhållanden fått en garanterad minimidaglön på kr. 350. 

Vid fabriksdrif ten är m i n i m i l ö n e n fö r d a g s v e r k a r e densamma som vid gruf
driften inom de olika verken. Brännare vid Skromberga kr. 2'60 till 270 om dagen 
samt premier, vid de båda andra verken 2'40 per skift om 12 t. samt premier, dess
utom en del tillägg för speciella arbeten: generatorseldare kr. 250 til l kr. 2 6 5 ; ask-
oeb chamottkörare vid Skromberga kr. 2'50 ti l l kr. 2"60 samt premier; kolkörare vid 
Bjnf och Billesholm kr. 2'40 per skift om 12 t.: maskinister, ångpanneeldare och re
paratörer vid Skromberga kr. 2'20 till kr. 3 om dagen. Bestämmelserna för öfver&riga, 
svaga och minderåriga desamma som vid grufdriften. Vid Skromberga är daglönen för 
kvinnliga arbetare: under 15 år, kr. 065 till kr. 110 beroende på ålder; öfver 15 
år kr. 130. För öfriga arbetare ha detaljerade a c k o r d s p r i s l i s t o r fastställts. 

Arbetstiden är i regel för underjordsarbetare 8 t., för of vänj ordsarbetare 10 t. om 
dagen. Där dag- och nattskift växlande förekomma är arbetstiden 12 t. Från dessa allmänna 
regler finnas en del smärre afvikelser för de olika arbetena. 1 maj räknas som helg
dag. Öfvertidsarbete 25 ti l l 50 % förhöjning. Fr i läkarvård och fri medicin äfven 
för hustru och för barn under 15 år. Vid maskinskada, som föranleder stillestånd i 
arbetet under mer än en timme betalas 25 öre i t. t i l l arbetare, som därigenom lida 
förlust. Ersättning dock endast när befälet fordrar arbetarnes kvarstannande i arbetet och 
då skadan ej bevisligen uppstått genom arbetarnes vårdlöshet. I ordningsreglerna äro 
arbetsförhållandena i öfrigt reglerade genom detaljerade bestämmelser. Bryter arbetaren 
mot någon af dessa bestämmelser eller mot dem, som finnas i prislistorna, straffas han 
efter förvaltningens pröfning med böter, förflyttning ti l l annat arbete, suspension eller 
afsked. al l t efter arten af förseelsen. Alla böter tillfalla verkens understödskassor. 

Metal l - och maskinindustr ien. Å de mekaniska verkstäderna har arbetstill-
gången varit normal och tillgången på arbetskraft i allmänhet motsvarat efterfrågan. 
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Förhållandena vid skeppsvarfvet äro ungefär desamma, som under förra kvartalet. För 
smedverkstäderna har arbetstillgången varit god, hvarför tillgången på dagliga hofsla-
gare och smedlärlingar icke fullt motsvarat efterfrågan. 

Nytt koll. aftal gällande till april 1910 upprättades i jul i månad mellan Sv. 
bleck- och plåtslagareförbundets afdelning i Hälsingborg och arbetsgifvarne i branschen, 
hvars hufvadsakligaste bestämmelser äro: 

T i m l ö n e n utgår första året med 46 öre och höjes sedan automatiskt hvarjc år 
med två öre ti l l aftalstidens utgång. A r b e t s t i d e n är 10 t. om dagen med 1 V» tim
mes middagsrast. Lördagar afslutas arbetet kl. 2,30 e. m. Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas 
med 50 «i förhöjning, natt- samt sön- och helgdagsarbete med 70—100 %. När ackords
arbete ntföres på öfvertid betalas samma procent å timlön utöfver ackordspriset. Vid 
arbete utom staden särskild betalning. L ä r l i n g a r n a s a n t a l får ej öfverstiga en för 
hvarje fast anställd gesäll. Dessutom kan arbetsgifvaren anställa en springpojke. Läro
tiden är 4 högst 5 år och betalas lärling första och andra året enligt öfverenskommelse, 
de följande åren med resp. 20, 27 och 35 öre i t. E r s ä t t n i n g v i d o l y c k s f a l l äfven 
nnder karenstiden. 

Den 16 ju l i undertecknades nytt koll. aftal mellan Hälsingborgs drätselkammare, 
genom föreståndarne vid stadens gas- och vattenverk, och Hälsingborgsafdelningen af 
Sv. järn- och metallarbetareförbundet för de vid dessa verk anställda järnarbetarne. ' 

T i m l ö n e n är för fullt kompetenta järnarbetare bestämd till 43 öre under första 
året och 45 under det andra, för arbetare som fyllt 22 år och arbetat i yrket 6 år 
resp. 38 och 40 öre samt för arbetare fyllda 21 år med 4 års yrkesvana 35 öre under 
hela aftalstiden. A r b e t s t i d e n är 10 t. om dagen. Ö f v e r t i d s a r b e t e mellan kl. 6 
c. m. uch kl. 6 f. m., betalas med 50 % förhöjning, samt för tiden kl. 6 e. m. före till 
kl. 6 e. m. efter sön- eller helgdag med 100 % förhöjning. Arbetarne skola olycksfalls-
försäkras för 2,000 kronor. Aitalet gäller till den 1 jul i 1908, om uppsägning uteblifver 
gäller det ytterligare ett år i sänder. 

Järnarbetarne vid sockerfabriken i Landskrona hade under september månad en 
lönerörelse, som slutade med en öfverenskommelse, enligt hvilken den förutvarande tim-j 
lönen höjdes med 4 öre. Bolaget .afstod från sitt kraf på särskilda ordningsregler och 
beslöt att i stället införa de ordningsregler, som gälla för grofarbetarne vid fabriken. 
Beträffande Sv. arbetsgivareföreningens § 23 samt arbetarnes med anledning däraf upp
ställda motförslag beslöts att lämna detta ärende oafgjordt och hänskjuta detsamma till 
förhandling mellan styrelserna för Arbetsgivareföreningen samt Järn- och metallarbe
tareförbundet. Aftalet gäller till den 1 sept. 1908. 

Byggnadsverksamheten har äfven under detta kvartal fortgått i en utsträck
ning, som fullt motsvarar behofvet af bostadslägenheter. 

Tillgången på arbetskraft har varit tillräcklig med undantag vid några tillfällen, 
då murare och målare saknats, hvilket behof snart fyllts från annat håll. Arbetstiden 
är för murare, träarbetare och mureriarbetsmän 9 V» t. om dagen och timlönen resp. 
48, 47 och 38 öre. För målare är arbetstiden 9 t. om dagen och aflöningen 55 
öre i t. 

Under augusti månad utbröt strejk vid Landskrona konstgödningsfabriks nybyggnad. 
De af fabrikens grofarbetare, som hade sysselsättning vid byggnadsarbetet, begärde 
at t få samma aflöning, som är gällande för mureriarbetsmännen i staden, nämligen 
36 öre i t., i stället för 30 öre, hvilket enligt aftal gäller för fabrikens grofarbetare. 
När detta nekades, nedlades arbetet af grofarbetare och murare den 25 ang. Sedan åt
skilliga underhandlingar förts utan resultat, beviljades slutligen arbetarnes begäran, 
hvarefter arbetet återupptogs den 20 sept. 

Landskrona stads arbetare, hvilkas aflöning fornt utgjort i genomsnitt för fullgoda 
arbetare kr. 2 75 per dag, begärde under jul i a t t få sin aflöning höjd ti l l 32 öre i t. 
I aug. träffades, efter ömsesidiga eftergifter, öfverenskommelse med drätselkammaren, 
hvarvid beslöts a t t aftalet skall gälla i tre år och aflöningen under dessa år skulle 
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utgå med: l:a året 30, 2:dra 31 och 3:dje 32 öre i t. Dessa arbetare hafva icke förut 
haft något koll. aftal. 

Trävaruindustr ien . På grund af minskad träexport har arbetstillgången för 
brädgårdsarbetare varit mindre god och sämre än samma tid 1905, hvarför t i l l och med 
mångårigt anställda arbetare blifvit arbetslösa. A möbelverkstäderna har arbetstillgån
gen varit god och tillgången på duglig arbetskraft otillräcklig. 

Nyt t koll. aftal har under kvartalet upprättats för möbelsnickare, svarfvare och 
maskinsnickare ingånget mellan möbelsnickarnes fackförening och möbelindustriidkarne 
i Hälsingborg. (Se S t o c k h o l m ) . 

M i n i m i l ö n e n är 41 första, 42 andra och 43 öre tredje året i t. för arbetare, som 
arbetat i facket minst 5 år. Nyantagen arbetare står på försök en vecka med en tim
lön af 35 öre. Äldre arbetare och sådana, som på ett eller annat sätt fått sin arbets
förmåga nedsatt, betalas efter öfverenskommelse, dock icke lägre än 20 % under gällande 
timlön. Tid ackordsarbete garanteras timlönen, såvida den bestämda arbetstiden iakt-
tages. A r b e t s t i d e n är 58 t. första året och 57 t. de två följande åren i veckan. 
Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med 25 t i l l 50 % förhöjning. L ä r l i n g s t i d e n bestämmes 
ti l l 4 år. O l y c k s f a l l s e r s ä t t n i n g under karenstiden med 1 kr. om dagen. Vid antagande 
af arbetare skall företräde lämnas åt i Hälsingborg med omnejd boende, af arbetsgifva-
ren antaglig arbetare, såvida någon af dem finnes anmäld å stadens arbetskontor. Sprit
drycker få ej förtäras inom arbetsplatsen. Tvister vid tolkandet af detta aftal skola 
hänskjutas till skiljomäns afgörande. Aftalet är gällande ti l l den 1 aug. 1909. 

Mellan Hälsingborgs korgmakarefackförening och korgmakeriyrkesidkarne i Häl
singborg har nyt t koll. aftal upprättats. Då allt nytt arbete ntföres på ackord har 
en detaljerad prislista utarbetats. Arbetsgifvaren är skyldig at t t i l lhandahålla mate
rial af fullgod beskaffenhet och i god tid, samt ombesörja tillriktningen. Kan arbe
taren, på grund af underhaltig material, icke förtjäna sin vanliga lön, beräknas 15 % 
förhöjning å det bestämda priset. Tvist angående underhaltig material hänskjutes t i l l 
en af fackföreningen utsedd kommitté. Skall arbetaren själf utföra tillriktningen be
talas därför efter 45 öre i t. Vid beställningar samt vid andra slags nya arbeten, 
modeller e t c , betalas efter öfverenskommelse, dock med 45 öres timlön garanterad. Repa
rationsarbeten betalas efter 45 öre i t. 

A r b e t s t i d e n är 55 t. i veckan. Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med ett tillägg af 15 
öre söckendagar och 25 öre för sön- och helgdagar i t. Uppstående tvister emellan par
terna afgöras utaf en s k i l j e n ä m n d . Endast de som kunna bestyrka att hafva arbetat 
i yrket två år, äga rät t att fordra betaldt efter prislistan. Aftalet gäller t i l l den 1 maj 
1908. Detta aftal anses medföra en löneförhöjning af cirka 15 %. 

Gummi-, hår- och läder industr ien . Arbetstillgången har vari t normal, brist 
å kvinnlig arbetskraft har var i t rådande. 

Den nybildade sadelmakare- och tapetserarefackföreningen i Landskrona har 
genomfört lönerörelse. 

Tapetserarne erhålla 30 öre i. t. l:sta året efter lärotidens slut, 35 öre 2:dra 
året och 40 öre 3:dje året. Sadelmakare erhålla 30 öre i t. l:sta, 32 öre 2:dra och 35 
öre 3:dje året efter lärotidens slut. För tapetserare öfvertidsbetalning 25 % de två för
sta timmarne, sedan 50 %. Arbetstiden 58 t. i veckan. 

Text i l industr ien . Arbetstillgången har var i t mycket god och t i l l räcklig arbets
kraft har på sina ställen ej kunnat erhållas. 

Marieholms yllefabrik har med Sv. textilarbetareförbundeta afdelning träffat e t t 
koll. aftal enligt hvilket manliga arbetare med sex månaders yrkesvana och fyllda 21 
år erhålla i timlön första året 27 öre och därefter 28 öre. Minderåriga erhålla från 
13 ti l l 27 öre beroende på ålder. Kvinnliga arbetare öfver 18 år erhålla en timlön af 
första året 17 öre, sedan 18, kvinnliga arbetare under 18 år erhålla 13 ti l l 1 5 5 öre. 
Arbetstiden är 60 t. i veckan. Öfvertidsarbete betalas med 25 och söndagsarbete med 
50 % förhöjning. Dessutom har särskild öfverenskommelse om ackordsarbete stipulerats. 
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Nlr ings - och njutningsmedels industr ien . Inom kvarnindustrien har arbets
tillgången vari t normal, behofvet och tillgången på arbetskraft ha motsvarat hvarandra. 
Vid Hälsingborgs valskvarn erhöll personalen löneförhöjning med cirka 5 ä 10 procent. 
Under september upprättades nya koll. aftal, dels mellan Hälsingborgs ångkvarnsaktie-
bolag och Kem.-tekniska, kvarn- och läderarbetareförbundets afdelning n:r 17 i Hälsing
borg, samt dels mellan samma bolag och Sv. maskinist- och eldareförbnndets afdelning 
n:r 1 i Hälsingborg. 

För personalen vid verken är m å n a d s l ö n e n för valspassare kr. 105, öfriga ar
betare inom verken kr. 90, rensare kr. 100, reparatörerna resp. kr. 105, 95 och 90. hvil-
ket utgör 5 kronors tillökning på förutvarande månadslöner, med undantag för ren
sarne, som erhålla 10 kronors tillökning. Ordinarie a r b e t s t i d e n är 12 t. per skift. 
I nattskiftet betalas 70 öre i stället för matrast. För personalen vid packhusen är 
den ordinarie t i m l ö n e n 34 öre. A r b e t s t i d e n 10 t. om dagen. Vid lossning af kol 
från banvagn t i l l bolagets kolgård betalas 40 öre per ton. Ö f v e r t i d s a r b e t e för så
väl personalen vid verken som packhusen betalas från kl. 6—8 e. m. med 25 %, all 
öfrig öfvertid med 50 # förhöjning, dock med andantag för vakthållningen. Af lönin-
gen är för maskinisterna högst kr. 130 och lägst kr. 110 per månad. För samtliga 
eldare kr. 100 per man och månad. Dessa löner äro för alla höjda med 10 kr. per 
månad. Ordinarie a r b e t s t i d e n är 12 t. per skift och får ingen som helst öfvertids-
betalning beräknas för ångmaskiners och ångpannors skötsel eller t i l l denna afdelning 
hörande arbeten. Dessutom innehåller aftalet bestämmelser om olycksfallsersättning, fri 
läkare och lasarettsvård etc. Ingen som helst inblandning får göras i bolagets rä t t att 
antaga eller afskeda arbetare, eller i förflyttning af arbetarne från en plats t i l l en annan. 
Tvistigheter afgöras af skiljenämnd. Aftalet gäller t i l l den 1 sept. 1909. 

Sockerbruket har haft sämre arbetstillgång än motsvarande kvartal 1905 samt 
öfverflöd på arbetskraft. Raffinaderiets kampanj af slutades den 23 aug., hvarför 47 
män öfver 18 år, 15 pojkar och 54 kvinnor blefvo uppsagda. 

Inom slakteri- och charkuteriindustrien i Landskrona träffades under aug. 
nyt t koll. aftal mellan arbetsgifvarne och deras arbetare. Aftalet är 2-årigt med 3 
månaders ömsesidig uppsägning, och innehåller bland annat bestämmelser om ett ord-
nadt lärlingssystem med 3 års lärotid. Lärling, som ej får antagas före uppnådda 15 
eller efter uppnådda 18 års ålder, skall hufvadsakligen sysselsättas inom yrket. 

B e n kemisk-tekniska o c h be lysn ings industr ien . Vid konstgödningsfabri
ken härstädes, hvars höstsäsong vari t jämförlig med förgående år, minskades arbets-
tillgången vid kvartalets slut. A härvarande fabrik för tillverkning af koks och kalk 
var arbetstillgången god. Arbetstiden är för koksugnsarbetare (i skift) per vecka 56 t., 
för schakt- och kalkugnsarbetare 63 t., för gas- och kalkugnsarbetare 60 t. samt för 
ntearbetarne 60 t. Hälsingborgs kopparverk meddelar a t t arbetstillgången är god, 
men att på grund däraf, a t t träarbetare och murare nedlagt arbetet, en stor del af 
den öfriga arbetskraften blifvit öfverflödig och måst afskedas samt att verkets delvisa 
afstannande därigenom förorsakats. 

Strejken vid kopparverket, som började den 19 juli , föranleddes däraf, att träarbc-
tarefackföreningen, efter a t t på våren ha ingått nyt t koll. aftal med Hälsingborgs bygg-
mästareförening, beslntat genomföra detta aftal för träarbetarne, anställda vid de olika 
fabrikerna. Härom inleddes underhandlingar med kopparverket, hvarvid enighet upp
nåddes i alla afseenden, med nndantag af bestämmelsen rörande arbetsgifvarens rätt 
a t t antaga arbetare. Här fordrade kopparverket, a t t § 23 i Sv. arbetsgivareföre
ningens stadgar skulle oförändradt antagas, i stället för motsvarande bestämmelse i 
byggmästareaftalet, där bestämmelsen är något annorlunda formulerad, men innehållet 
i sak ungefär detsamma. Sedan träarbetarne, till antalet 15, nedlagt arbetet, inträffade 
att murareförmannen utförde ett arbete, som ansågs tillhöra träarbetarne, hvarför mn-
rarnes fackförening förklarade honom för strejkbrytare och beslutade at t ingen medlem 
skulle vidare arbeta under hans ledning, hvarefter äfvenledes murarne nedlade sitt ar-
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bete vid kopparverket. Såväl träarbetare som murare framställde nu kraf på a t t kop
parverket skulle öfverlåta arbetet t i l l byggmästare, som godkänt aftalet och att murare-
förmannen skulle afskedas. Uppfylldes dessa villkor ville arbetarne afstå från aftal 
med kopparverket och återupptaga arbetet. Sedan det blifvit bekant, a t t mnrarne in
gått ett separataftal med byggmästarne, innehållande bestämmelse om, a t t murarne 
icke skulle för staden själf eller för fabriker utföra mureriarbete utan nnder bygg
mästares ledning, har kopparverkskonflikten vari t föremål för mycken uppmärksamhet 
i intresserade kretsar, hvarifrån t i l l och med påståt ts a t t byggmästareföreningen indi
rekt medverkat t i l l konflikten i fråga, hvilket dock byggmästareföreningen på det be
stämdaste bestrider. Konflikten, som pågår oförändrad, har emellertid haft t i l l följd 
a t t ett stort antal grofarbetare blifvit utan sysselsättning. 

Sv. grof- och fabriksarbetareförbundets Hälsingborgsafdelning n:r 1, sekt. 7, 
har för sina medlemmar vid ljusfabriken i Baus' plantering fått koll. aftal npp-
rättadt. För manliga arbetare har timlönen höjts från 31 Va ti l l 35 öre, för kokare, 
eldare och reparatörer från 35 till 37 Va öre; för utlärda kvinnliga arbetare öfver 18 
är 12 öre, mellan It! och 18 år 8 kr. samt under 16 år kr. 5"50 per vecka. Öfvertids-
arbete betalas för de två första timmarne med 30 % al l t annat öfvertidsarbete med 60 % 
förhöjning. Betalningen för en del ackordsarbeten har äfvenledes höjts. Vid ackords
arbete garanteras gällande timlön. Dessutom innehåller aftalet bestämmelser om olycks-
tallsersättning, fri läkare och medicin m. m. Aftalet gäller t i l l den 1 jul i 1907. 

Gas- och vattenverksarbetarne i Landskrona, ha genom nytt koll. aftal erhållit 
en årlig löneförhöjnin gaf omkring 100 kr., hvarjämte arbetstiden inskränktes för eldarne. 

T r a n s p o r t a r b e t e t . Mellan Hälsingborgs stads drätselkammare och Sv. spårvägs
förbundets afd. n:r 6 i Hälsingborg m. fl. har för vid Hälsingborgs spårvägar anställd 
personal ingåtts följande koll. aftal: förare och konduktörer, som varit anställda från 
spårvägens början, erhålla från den 1 juli 1906, å hvilken dag det 4:e tjänsteåret skall 
anses börjadt en lön af 100 kr. per månad intill den 30 juni 1910 och för den personal 
som därefter antagits eller hädanefter kommer att antagas utgår lönen per månad med 
85 kr. under l:a året, 90 kr. 2:a. 95 kr. 3:e och 100 kr. under 4:e t i l l och med 7:e året. 
Öfriga förmåner äro fri läkare och medicin, under sjukdom half aflöning, en fridag hvar 
åttonde dag. sju permissionsdagar om året utan löneafdrag, öfvertid betalas med vanlig 
timpenning. 8 ' a t i l l 9 timmars arbetstid om dygnet. Diverse beklädnadspersedlar er-
hällas. Spärrensarne: aflöning 28 öre i t. för nyanställda, efter 3 års tjänstgöring 
30 öre. arbetstid 10 t. om dagen, öfvertid betalas med vanlig timlön; öfriga förmåner: 
diverse beklädnadspersedlar, fri läkare och medicin; half aflöning vid sjukdom. 

Verkstadspersonalen; snickare och vagnsreparatörer 41 öre i t., linjereparatörer 
38 öre i t. och vagnstvät tame 35 öre i t.; öfriga förmåner: fri läkare och medicin; nn
der sjukdom half aflöning, 50 timmars permission om året utan löneafdrag, en mössa 
hvart annat år. Därjämte olycksfallsförsäkring för hela personalen. Aftalet gäller t i l l 
den 1 jul i 1910 för förare och konduktörer och t i l l den 1 jul i 1908 för den öfriga per
sonalen. 

Lönerörelse har äfvenledes pågått vid såväl Hälsingborg—Hässleholms som Lands
krona—Hälsingborgs järnvägar, i hvilka lönefrågor underhandlingar förts mellan per
sonalen och resp. järnvägsstyrelser, med resultat att enighet blifvit uppnådd. 

Mot öfverenskommelsen vid Landskrona—Hälsingborgs-järnvägen har dock från 
järnvägspersonalen framkommit starka protester, hvilket visar att de äro missbelåtna 
med det aftal deras delegerade gåt t med på. 

För loss- och lastningsarbetare har arbetstillgången vari t mycket god och bättre 
än de närmast föregående åren, särskildt har arbetet med kolning af ångbåtar betyd
ligt ökats. Tillgången på arbetskraft har dock varit fullt t i l lräcklig, enär det stora 
antal grofarbetare, som genom konflikterna vid kopparverket och sockcrbrnket blifvit 
arbetslediga, s tåt t t i l l förfogande vid förefallande behof. Loss- och lastningsarbetare-
fackföreningen uppsade gällande koll. aftal och ingick ti l l de olika arbetsgifvarne med 
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förslag till nyt t aftal med afsevärd förhöjning å såväl ackordspriser som timlöner. Den 
närmaste påföljden häraf blef, att arbetsgifvarne bildade »Hälsingborgs stufveriaktie-
bolag», hvars uppgift skulle vara att öfvertaga allt stufveriarbete i Hälsingborgs ham
nar, i led detta bolag träffade sedan fackföreningen följande koll. aftal. 

Aftalet innehåller detaljerade prislistor för ackordsarbetet. Allt arbete, som ej är 
nämndt i dessa, betalas med 50 öre i t. För lossning å redden betalas 10 % för
höjning. Arbetstiden är nnder 7 månader 9 '/» t. och under 5 månader (15 okt.—15 
mars) 8 t. om dagen. Lördagar slutar arbetet kl. 4 e. m. Öfvertidsarbete betalas med 
50 och 100 % förhöjning. Fackföreningen tillhandahåller nödig ordinarie arbetskraft. 
Endast nyktert och ordentligt folk får användas. Då större arbetsstyrka än vanligt 
bchöfves. har fackföreningen företrädesrätt. I Hälsingborg eller dess närmaste omnejd 
mantalsskrifna arbetare äga företräde till arbete. Intagning af arbetskraft sker genom 
en ordningsman, som utses af fackföreningen bland 5 st. af denna uppsatta och af stuf-
veribolagets styrelse godkända kandidater och erhåller denne ordningsman af bolaget 
ett lönebidrag af 750 kr. om året. Stufveribolagets befäl fördelar arbetet. Arbetsgif-
varen skall låta olycksfallsförsäkra samtliga i arbetet deltagande arbetare; 2 kr. om 
dagen under karenstiden: därjämte begrafningshjälp med 1.000 kr. 

För slitande af uppstående meningsskiljaktigheter emellan parterna tillsättes en 
förlikningsnämnd. Aftalet är gällande till den 31 dec. 1910. Under aftalstiden får 
icke vare sig lockout, strejk eller annan arbetsafstängning af någondera parten företa
gas. Skulle likväl på grund af omständigheter, som icke äga sammanhang med detta 
aftal. liknande arbetsafstängning påbjudas af arbetsgivareförening. Transportarbetare-
förbundet eller Landsorganisationen får denna afstängning icke förenas med anspråk 
på ändring i aftalet under den bestämda giltighetstiden. 

Råå loss- och lastningsarbetare hafva under kvartalet fått ett treårigt koll. aftal 
till stånd. Härigenom har timlönen höjts från 35 till 50 öre samt någon förhöjning i 
förutvarande ackordspriser vunnits. Olycksfallsförsäkringen har garanterats till samma 
belopp och villkor i öfrigt. som nyss anförts i aftalet för Hälsingborgs stufveriarbetare. 
Detta aftal uppgifves hafva beredt arbetarne, i vissa fall. en förhöjning af 40 %• 

C. J 

Halmstad. 
Stenhugger i industr ien . Cementtillverkningen. Tillgången på arbete, liksom 

under föregående kvartal, god. Tillräcklig arbetskraft har knnnat erhållas. Arbetstiden 
10 t., lördagarna 9. 

Stenhuggeribranschen. God tillgång å arbete. Tillgången å arbetskraft normal, 
Tid Söndrnms stenhuggeri ha daglönarne erhållit 1 till 21/» öres förhöjning i timlönen 
och äfven för stens lagningen har en liten förhöjning skett. 

Metal l industr ien . JPlåtslagerifacket. Mycket god arbetstillgång, mycket bättre 
än under föregående kvartal. På skickliga arbetare har brist rådt. Arbetstiden har 
varit 10 t. 

Inom smidesyrket har ställningen varit nngefär densamma som nnder föregående 
kvartal. 

Mekaniska verkstadsindustrien. Äfven under detta kvartal har tillgången å 
arbete varit synnerligen god ti l l följd af inneliggande stora beställningar. Då det varit 
nästan omöjligt att erhålla fackdugligt folk i tillräckligt antal, har öfvertidsarbete 
måst tillgripas, och har sådant förekommit under hela kvartalet och stundtals uppgått 
ända t i l l 2 t. om dagen. 
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Byggnadsverksamheten . Byggnadsyrket. Liksom föregående kvartal mycket 
god tillgång på arbete. Arbetstiden har varit 59 t. i veckan. 

Målarefacket. Synnerligen god tillgång på arbete såsom vanligt nnder detta kvar
tal. Ställningen f5r öfrigt oförändrad. 

Kakelugnsmakareyrket. Till följd af den lifliga byggnadsverksamheten mycket 
arbete. Brist på arbetskraft har delvis förekommit. För ntlärda arbetare tillämpas 
ackordsprincipen, arbetstiden för dem är obestämd; för lärlingar och handtlangare har 
den varit 10 t. om dagen. 

Trävaruindustr ien . Tillgången på arbete medelgod. Någon försämring har för-
märkts. Byggnadssnickarne ha i regeln haft 25 kr. i veckan och verkstadssnickarne 
23 kr. Arbetstiden 59 t. i veckan. 

Fabriksträarbetarne ha träffat ett treårigt koll. aftal enligt hvilket t i m l ö n e n satts 
t i l l : l :a året 39 öre, 2:a 41 och 3:e 44 öre. Lärlingar erhålla l:a läroåret 17 öre, 2:a 19 
öre, 3:e 22 öre och 4:e 28 öre i t . Ö f v e r t i d s a r b e t e betalas med 25 till 50 % förhöjning. 
Vid o l y c k s f a l l betalas 1 kr. om dagen nnder karenstiden. 

Såg- och brädgårdsarbetare erhålla 33 öre i t. 
Yarfstriiarbetarne ha erhållit ett tvåårigt koll. aftal enligt hvilket t i m l ö n e n satts 

till 40 öre l:a och 42 öre 2:a året. A r b e t s t i d e n är 59 t. i veckan och för ö f v e r t i d be
talas 25 ti l l 50 % förhöjning. 

Inom t e x t i l i n d u s t r i e n har ställningen vari t oförändrad. 
Beklädnads industr ien . Skrädderiyrket. Jämförelsevis god tillgång på arbete, 

men ej i den utsträckning som under 2:a kvartalet, hvilket ju tillhör säsongen. 
Endast ett fåtal arbetssökande ha anmält sig. Ackordsprincipen tillämpas, arbetstiden 
har varit obestämd. 

Skotillverkningen. God tillgång på arbete. Kännbar brist på dugliga arbetare. 
Arbetstiden har för fabriksarbetarne utgjort 54 t. och för handarbetarne omkring 66 t. 
i veckan. 

Närings- o c h njntningsmedels indnstr ien . Inom bageriyrket har ställningen 
varit nngefär densamma, hvad arbetstillgång och arbetstid beträffar. Gällande pris
lista vid föreningsbagerierna har af arbetarne blifvit uppsagd t i l l 1 jan. 1907, men 
någon uppgörelse har ännu ej kommit till stånd. 

Halmstads bageriförenings medlemsantal har ökats t i l l omkring 900. 
Läder- , hår- och gummi indus tr i en . Under kvartalet har ett koll. aftal i 

sadélmakare- och tapetserareyrket kommit t i l l stånd. Aftalet gäller såväl städerna 
som landsbygden i Hallands län och trädde i kraft den 1 sept. För Halmstad och La
holm äro lönerna bestämda sålunda: för sadélmakare, som har minst 6 års praktik, 35 
öre i t. och för tapetserare 38 öre. För tapetserare anställda vid möbelfabriker, möble
ringsaffärer etc. stycklön med garanterad minimilön af 50 öre i t. 

ttraflska industr ien . Inom typografyrket har tillgången på arbete varit unge
fär densamma som under föregående kvartal. Hos somliga arbetsgifvare har dock någon 
försämring förmärkts. Rät t många arbetssökande ha anmält sig. Några omfattande 
löneförändringar ha ej ägt rum. 

Transportarbetet- Tid Halmstad—Nässjö järnväg har den extra personalen 
inlämnat löneregleringsförslag ti l l styrelsen. Förelaget går ut på att erhålla samma 
löner som extra personalen vid statsbanorna. 

Fackföreningsröre l sen . En stenhuggarefackförening har under kvartalet bil
dats härstädes. Dessutom ha afdelningar af Sr. järn rägsmannaförbundet bildats 
vid de enskilda järnvägar, som ha sina ändpunkter härstädes. 

K. V. P. 
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Göteborg. 

Stenindustrien. Inom lerkärlsfabrikationen har arbetstillgången varit god, 
och ha tillgång och efterfrågan på arbetskraft ungefär motsvarat hTarandra. Detta 
kvartal har i sin helhet visat sig ganska lika med såväl föregående kvartal detta år 
som motsvarande kvartal föregående år. 

Strejken vid Surte glasbruk är nn bilagd. Arbetet beräknas vara i fall gång 
under första veckan i okt. Följande öfverenskommelse är träffad: En fast prislista 
har uppgjorts och godkänts. Alla naturaförmåner, som utgå med bostäder och ved
penningar, upphöra, och en motsvarande höjning i arbetslön träder i deras ställe. Jul-
och midsommarafton slutar arbetet kl. 2 e. m. och 1 maj kl. 12 på dagen, hvarjämte 
den några år brukliga ledigheten från arbetet söndagskvällar under månaderna maj t. 
o. m. aug. bibehålies. Aftalet gäller till den 30 juni 1908. 

Metallindustrien. Inom bleck- och plåtslagarefacket har arbetstillgången varit 
god och bättre än föregående kvartal, däremot visade Big brist på arbetskraft. 

Arbetstiden utgjorde 59 t. i veckan och förekom dessutom öfvertidsarbete i 
mindre utsträckning. 

Veckoförtjänsten utgjorde under kvartalet kr. 28, 25, 21 och 18 samt för minder
åriga från 12 till 6 kr. 

Inom smed- och hofslageriyrket har nytt koll. aftal träffats. Arbetarnes timlö
ner ha höjts med några ören och aftalet innehåller för öfrigt bestämmelser om öfver-
tidsbetalning, olycksfallsförsäkring m. m. Aflöningen beräknas per timme och utgår 
till smidare och hofslagare, som arbetat i yrket 4 år och fyllt 21 år, med 33 öre, till 
samma specialarbetare, som fyllt 24 år och arbetat 7 år i yrket, med 38 öre, till bänk
arbetare med 4 års yrkesvana och 21 års ålder med 30 öre, till samma slags arbetare 
med 7 års yrkesvana och 24 års ålder med 36 öre, och till kassaskåps-, våg- och orna
mentsarbetare med 7 års yrkesvana och 24 års ålder med 38 öre. Till smideshandt-
langare vid fyllda 18 år betalas 21 öre i t. och vid fyllda 19 år 23 öre. Åt särskildt 
raska och skickliga arbetare samt äldre handtlangare skall högre timlöner betalas. 
För lärlingar och springpojkar bestämmes lönen af arbetsgifvaren. Då arbetet utföres 
utom staden, erhåller arbetaren 50 procents förhöjning af timpenningen samt fritt logi 
och fria resor. Tid ackordsarbete är timlönen garanterad. Öfvert idsarbete vid utfö
rande af ackordsarbete betalas med här nedan angifna procent å timlönerna vid öfver
tidsarbete. Arbets t iden fastställdes till högst 58 V» t. i veckan. Lördags efter
middag slutar allt arbete kl. 2. Öfvertid betalas de två första timmarna med 25 
procents förhöjning af den ordinarie timpenningen, nattarbete med 75 procent samt 
sön- och helgdagsarbete med 100 procent. Hvarje arbetare olycksfal lsförsäkras af 
arbetsgifvaren enligt lag, med tillägg, att ersättning lämnas åt arbetaren vid sjukdom, 
som förorsakats af olycksfall i arbetet, med 1kr. om dagen från och med läkarebehand
lingens fjärde dag. Vid sidan af detta löneaftal har man äfvenledes enats om ett 
verkstadsreglemente. Aftalet gäller till den 1 april 1909. 

Maskin- och skeppshygg-nadsindnstrien. Vid de mekaniska verkstäderna har 
arbetstillgången varit god. På arbetskraft har rådt brist. Lönerna äro i enlighet med 
öfverenskommelsen mellan Sveriges verkstadsförening och fackförbunden. Öfvertidsarbete 
förekom endast i mindre utsträckning. 

Vid stadens reparationsverkstad uppnåddes efter ungefär tre veckors strejk under 
augusti månad följande öfverenskommelse: 

Arbetarne ha tills vidare afstått från yrkandena på minimilön och kollektivt aftal. 
Lönerna höjdes med 2 till 6 öre i t. Vidare bestämdes drifttillägget vid kranarna 

till 10 öre i t., mot att förut ha varierat från 6 öre i t. till något mera. Övertids
betalningen bestämdes till 33 och upptill 50 procent. Arbetstiden afkortades från 60 
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ti l l 57 t. i veckan. Olycksfallsförsäkring bestämdes i öfverensstämmelse med lag samt 
dessutom 1 kr. om dagen nnder karenstiden. Fr i läkare och medicin samt skälig er
sättning för vid arbete utom verkstaden förorsakade extra kostnader. Vidare träffades 
bestämmelser angående ackordsarbetets utförande m. m. 

Vid statens järnvägars reparationsverkstad var arbetstillgången god och lika 
med föregående kvartal. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft motsvarade ungefär 
hvarandra. Löneförhöjning förekom under kvartalet, och har veckoförtjänsten ökats för 
snickare, filare, målare, smeder, svarfvare, plåtslagare, bleck- och kopparslagare, gjutare 
och tapetserare från kr. 19 38 till kr. 24"51 samt för timmermän, hyflare. borrare. vagn-
lyftare, segelsömmare och ånghammarreglerare från kr. 1824 ti l l kr. 2109 . 

Hvarken öfvertidsarbete eller arbetslöshet har förekommit. 
Byggnadsverksamheten . Inom byggnadsyrkena har arbetstillgången varit god 

och haT tillgång och efterfrågan på arbetskraft ungefår motsvarat hvarandra. 
Bland gråstensarbetarne pågår strejk, sedan den 8 maj, hos alla de arbetsgifvare. 

som ej velat gå in på underhandling med fackföreningen härstädes. 
Inom murarefacket äro förhållandena lika som föregående kvartal . Sv. mu

rareförbundets afdelning härstädes nppgifver att flera af dess medlemmar vari t ar
betslösa. 

Inom måleriyrket har arbetstillgången varit ovanligt god nnder såväl detta som 
föregående kvartal Det har vari t otillräckligt med arbetskraft, ehuru från Norge 
— på grund af arbetsbrist inom yrket därstädes — ett stort antal måleriarbetare hit-
rest och arbetat härstädes under sommaren. Högre löner har betalats å en del orter 
inom landet, hvarför den sedvanliga tillströmningen hit uteblifvit. 

Arbetstiden utgjorde i genomsnitt 56 V'2 t. i veckan. Veckoförtjänsten utgjorde i 
genomsnitt kr. 2825. Öfvertidsarbete förekom endast för ett fåtal under kvartalet. 
Arbetslöshet, lönerörelse, strejk förekom ej. 

Trävaruindustr ien . Exporten af pitprops har varit god, bättre än under före
gående kvartal. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha ungefär motsvarat hvarandra. 
Veckoförtjänsten har varierat mellan 17 och 45 kr. och utföres arbetet på såväl dag
lön som ackord. Arbetstiden utgjorde i genomsnitt 58 V» t. i veckan för alla arbetare. 

Pitpropsarbetarne ha erhållit löneförhöjning och förmånsrätt till arbete har 
beviljats fackföreningsmedlemmarne. Loss- och lastningsarbetarne ha fått genomförda 
en del förbättringar i löner för sön- och helgdagsarbete m. m. 

Inom piannindusfrien är arbetstillgången god. Arbets- och löneförhållanden äro 
oförändrade. 

Inom möbelsnickareyrket har arbetstillgången varit mycket god. Tillgång och 
efterfrågan på arbetskraft ha nngefär motsvarat hvarandra. 

Arbetareorganisationen inom detta fack räknade nnder kvartalet omkring 140 med
lemmar. Utom de ofvannämnda organiserade arbetarne sysselsättas i Göteborg med om
nejd c:a 50 oorganiserade arbetare och dessutom ett hundratal s. k. själfförsörjare. 

Möbelsnickarefackföreningen härstädes har genom underhandlingar med härvarande 
yrkesförening erhållit nytt koll. aftal, som är gällande till den 1 ang. 1909. De utom yrkes
föreningen stående större arbetsgifvarne hafva äfven godkändt det mellan ofvannämnda 
föreningar fattade aftalet. 

I aftalet stipuleras en m i n i m i l ö n af 41 öre första, 42 öre andra samt 43 öre tredje 
aftalsåret. För maskinsnickare inom möbelbranschen är lönen 39 öre första, 40 öre andra 
och 41 öre tredje året. Arbetslönen har sålunda höjts med 3 öre första. 4 öre andra 
och 5 öre tredje året. Vid ackordsarbete är timpenningen garanterad. A r b e t s t i d e n 
är äfven afkortad från 59 t. till 58 i veckan. Arbetarne få ej utföra arbete åt an
nan person än den hos hvilken de äro anställda. Tvister angående aflöningar, utfördt 
arbete eller dylikt afdömas af s k i l j e n ä m n d . En del förmåner såsom olycksfalls
försäkring m. m. hade föreningen förut, några särskilda förändringar för öfrigt blefvo 
ej gjorda. (Angående möbelsnickarnes lönerörelse se för öfrigt Stockholm.) 
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Vid snickerifabrikerna var arbetstillgången god och bättre än föregående kvartal. 
Löneförhållanden och arbetstid äro desamma som föregående kvartal och ungefär lika 
motsvarande kvartal i fjol. 

Inom ISderindustrien har arbctstillgången varit god liksom föregående kvartal. 
Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha nngefär motsvarat hvarandra. 

Textilindustrien. Bland spinnersJcor och skifterskor vid en spinnerifabrik 
härstädes ntbröt strejk den 1 sept. och bilades redan den 4:e i samma månad. I strej
ken deltogo ett 40-tal oorganiserade arbeterskor. Orsaken till arbetsnedläggelsen upp-
gifves vara den. att spinnmästaren företagit afdrag, i form af böter, på en nyligen be
viljad förhöjning af ackordspriset på garnbnntarna. 

Tid ifrågavarande fabrik sysselsättas c:a 500 arbetare och ntgör arbetstiden där
städes 57 t. veckan. Löneförhållandena äro oförändrade. 

Beklädnadsindnstrien. Inom konfektionsbranschen var arbctstillgången myc
ket god, bättre än föregående kvartal, tillföljd af att tillverkningen af vintcrplagg re
dan påbörjades i juli månad och forcerades ytterligare under detta kvartals sista 
månad. På arbetskraft rådde ej någon brist. Löneförhållandena äro oförändrade. I 
ett etablissement på omkring 800 arbetare utgjorde arbetstiden 54 t. i veckan. 
Öfvertidsarbete förekom endast i broder- och pälsvärkverkstäderna intill 10 t. i veckan 
under kvartalets sista två månader. Lönerörelse förekom ej, och kan inom detta etab
lissement arbetsförhållandena anses ungefår lika med motsvarade kvartal föregående 
år. I facket sysselsättas bortåt 2,500 kvinnor; hvaraf endast ett hundratal äro orga-
serade. 

Närings- och njutningsmedelsindastrien. Inom ris- och hafregrynsfabrika-
tionen har arbetstillgången varit god. bättre än föregående kvartal, beroende därpå, 
att efterfrågan å gryn är större under 3:e än 2:a kvartalet. På arbetskraft har rådt 
brist till följd af att det varit godt om arbete vid byggen och dylikt. I öfrigt äro för
hållandena oförändrade. och detta kvartal voro förhållandena ungefär lika som under 
motsvarande kvartal i fjol. 

Inom bageriyrket är arbetstillgången god och nngefär lika med föregående 
kvartal. Brist på arbetskraft förekom under kvartalet. Arbetstiden är 60 t. i veckan 
och veckoförtjänsten växlar mellan 16 och 30 kr. 

Bland brödutkörare pågår lönerörelse, dock ännu utan något resultat. Procentutkörare 
ha 25 kr. i månaden, fast lön. och 2 till 4 procent netto. Arbetare, som hafva vecko
lön, nämligen de, som köra mjöl samt bröd till butiker m. m., ha begärt 20 kr. i 
veckan för dylika fullt kompetenta utkörare. De ha nn 17 kr. — hos en del arbets-
gifvare 18 kr. — i veckan och obegränsad arbetstid. 

Inom bryggerifacket har arbetstillgången varit god. Förhållandena äro oför
ändrade. 

För margarinarbetare är arbetstillgången fortfarande god. Arbetstiden utgjorde 
i likhet med föregående kvartal i genomsnitt 58'/a t. i veckan. Tillgång och efter
frågan på arbetskraft motsvarade hvarandra. Arbetslöshet eller öfvertidsarbete förekom 
ej. Arbetarne äro olycksfallförsäkrade samt åtnjnta fri läkarevård och medicin. 

Inom cigarrindustrien var arbetstillgången god och bättre än under föregående 
kvartal: tillföljd häraf ökades arbetstiden och utgjorde under kvartalet från 50 till 55 
t. i veckan. Dessutom förekom brist på arbetskraft, ehuru i mindre utsträckning. 
Arbetslöshet förekom ej. 

Xemisk-tekniska och helysningslndnstrien. Inom vaxtänåsticksfabrikation en 
(vid ett arbetsställe) har strejk pågått sedan den 24 juli. 

Tid en tvål- och parfymfabrik, >Tiola>, härstädes ha arbetarne legat i löne
rörelse, och har under kvartalet en uppgörelse kommit till stånd. 

Arbetarne ha erhållit löneförhöjning i flertalet fall uppgående till 5 å 6 öre i t. 
Minimilönerna utgå hädanefter med 33 öre för arbetare, som sköta pannorna i såp- och 
tvålkokeriet samt arbetare vid pilermaskiner. För manliga arbetare, fyllda 20 år. 28 
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öre samt lör manliga arbetare mellan 17 och 20 år 21 öre: allt per timme. Öfver -
t i d s a r b e t e betalas med 25 procent samt natt-, sön- och helgdagsarbete med 50 pro
cent. A r b e t s t i d e n utgör 60 t. i veckan. Dessutom äro bestämmelser träffade i flera 
andra fall. såsom afskedande r id arbetsbrist, ersättning vid o l y c k s f a l l från första da
gen m. m. Aftalet gäller t i l l den 1 jul i 1907. 

Gastilherkningen har sin regelbundna afsättning. 
Pappers industr ien» Inom bokbinderiyrket r a r arbetstillgången god under så

väl detta som föregående kvartal. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft motsvarade 
hvarandra. Arbetslöshet eller öfvertidsarbete förekom ej. Lone- och arbetsförhållanden 
i öfrigt äro oförändrade. 

Grafisk i n d u s t r i . Inom typografyrket var arbetstillgången synnerligen god 
och rådde ej någon arbetslöshet under kvartalet : däremot förekom öfvertidsarbete inom 
såväl civil- som tidningstryckerierna, dock mest hos de senare. I facket sysselsättas 
c:a 400 arbetare: hvaraf c:a 300 äro organiserade. Dessutom sysselsättas äfven många 
kvinnor, men af dessa äro endast ett fåtal organiserade. 

Transpor tverksamheten . Vid spårvägarne är arbetstillgången fortfarande god, 
t i l l och med bät t re än föregående kvartal . På arbetskraft var tillgången synnerligen 
riklig och lågo ej mindre än 90 skriftliga ansökningar inne för erhållande af platser 
inom spårvägsrörelsen. 

Den 1 sept. upprättades ny lönestat för trafikpersonalen sålunda, a t t begyn
nelselönen för ordinarie förare och konduktörer ökades från 85 ti l l 90 kr., förut
varande ålderstilläggen ersattes af 6 lönetillägg om 5 kr., att åtnjutas efter resp. 

2, 4, 6, 8, 10 och 12 års ordinarie tjänst, allt per månad: äfvenså ökades timpennin
gen för extra trafikpersonalen från 30 till 33 öre: för öfvertid betalas 50 öre. Spår-
rensares och med dem jämnställda löner höjdes äfvenledes från förutvarande kr. 2 50 ti l l 
2 7 5 per dagsverke om 10 t., jämte 5 lönetillägg å 4 kr. i månaden efter resp. 
3, 6, 9, 12 och 15 år. Den ordinarie a r b e t s t i d e n sattes t i l l : för ordinarie trafikper
sonalen 9 t. om dagen, för öfrig linjepersonal 10 t. om dagen, för verkstadsarbetare 57 
t. i veckan samt för reparatörer 8 timmars nattarbete eller 10 timmars dagarbete om 
dygnet. Den ordinarie trafikpersonalen skall ha 7 dagars semester hvarje år mellan 
15 maj och 15 september. Ersättning för ö f v e r t i d s - och n a t t a r b e t e utgår till tra
fikpersonalen med 50 öre i t. Denna lönestat är resultatet af det koll. aftal, som i aug. 
träffades mellan styrelsen för Göteborgs spårvägar och spårvägspersonalen efter en 
strejk som varade 6 dagar. Aftalet innehåller utom ofvannämnda bestämmelser, öfver-
enskommelser om olycksfallsförsäkring, om beklädnadspersedlar åt personalen, ord
ningsregler, om skiljenämnd etc. 

Frågan om individuellt eller kollektivt aftal löstes så, a t t de personliga kontrak
ten skola upprättas enligt ett formulär, baseradt på den träffade kollektiva överens
kommelsen. Denna gäller t i l l 1 jan. 1909. 

Den synnerligen goda arbetstillgången, som varit rådande under kvartalet, är en 
följd af spårvägsnätets utvidgningar. 

Något resultat vid den senaste uppgörelsen mellan spårvägspersonalen och dess 
styrelse rörande arbetslönerna för verkstadsarbetarne uppnåddes ej. Underhandlin
gar härom afslutades den 24 okt. och fastställdes samma löner, som äro gällande vid 
statens järnvägars verkstad, att gälla för verkstads- och maskinpersonalen från och 
med den 1 sept. 1906. Verkstadspersonalens löneförhållanden kommer a t t närmare 
redogöras för i nästa rapport. 

Inom åkerirörelsen, särskildt varutransporten, var arbetstillgången god och bättre 
än såväl föregående som motsvarade kvartal i fjol. Tillgång och efterfrågan på arbets
kraft motsvarade hvarandra. 

Mellan Göteborgs åkeriägareförening och Göteborgs åkeriarbetares fackförening har 
träffats ett koll. aftal enligt hvilket v e c k o l ö n e n fastställdes för enbetskusk t i l l kr. 13 50, 
för parkusk till kr. 14 samt dessutom 10 öre för hvarje lass, där körlönen uppgår 
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t i l j 40 öre per lass och 5 öre för hvarje lass, där körlönen understiger 40 öre. FSr 
sandlass och timkörning betalas arbetspengar med 10 öre i t . 1 ang. 1907 höjes 
lönen, till resp. kr. 14 och 1450 i veckan och 1 ang. 1908 till resp. kr. 1450 och 
15. Skulle aftalet ej uppsägas till 1 ang. 1910, höjes dä lönen till resp. kr. 
15 och 15'50 i veckan. A r b e t s t i d e n räknas från 7 f. m til l 7 e. m. med en timmes 
middagsrast vid lämplig tid dock mellan 11 f. m. och 4 e. m. Ö f v e r t i d s - och n a t t 
a r b e t e betalas med 25 ti l l 50 öre i t. liksom äfven sön- och helgdagsarbete. Ny
antagen kusk skall inträda i äkeriarbetarnes fackförening senast 2 mänader efter an
tagandet, vid äfventyr att eljest afskedas. 

Inom åkeribranschen har säväl lönerörelse som Btrejk pägått under kvartalet. 
Stadens mindre äkeriägare, de s. k, arbetsäkarne, fordrade högre prislista med 

>mellanhänderna>, stadens större äkeriägare. Arbetsåkarnes förening räknar så godt 
som alla stadens mindre åkeriägare som medlemmar, eller c:a 91 stycken. Dessa med
lemmar förfoga öfver tillsammans c:a 300 hästar. Strejken varade från den 9 till och 
med den 14 ang., då enighet uppnåddes. 

Det nya aftalet, som kommit till stånd, innehåller bland annat att l ö n e n för 
häst och karl samt åkdon skall utgå med 6 kr. för sand- och långkärra och med kr. 
6"50 för gråstenskärra under sommartiden samt vintertiden med resp. kr. 5"50 och 6. 
A r b e t s t i d e n som hittills varit från kl. 7 på morgonen till 6 på aftonen med 1 '/> tim
mes rast har förkortats därhän att middagsrasten blifvit 2 t. Dessutom ha entre
prenörerna förbundit sig att vid anställande af åkare i främsta rummet taga med
lemmar ur fackföreningen. 

Inom kolbärarefacket har arbetstillgången varit mindre 'god under kvartalets 
tvenne första månader, men förbättrades något nnder sept.; dock var densamma 
bättre än föregående kvartal . Inom detta yrke är alltid arbetstillgången bäst under 
vintertiden. Veckoförtjänsten utgör i genomsnitt 20 kr. året rundt. Öfvertidsarbete 
förekom i mindre utsträckning och betalas med 50 procents förhöjning; för öfrigt ut-
föres allt arbete på ackord. Arbetstiden är 60 t. i veckan, under hvilken tid arbetarne 
skola vara tillgängliga på arbetsplatserna antingen det tinnes arbete eller ej. På 
arbetskraft var öfvernöd, men huruvida det förekom någon egentlig arbetslöshet är 
omöjligt att besvara på grund af arbetets natur. Lönerörelse, strejk eller dylikt 
förekom ej. 

Inom sjöfartsnäringen har arbetstillgången varit god och tendensen fastare än 
föregående kvartal . Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha ungefär motsvarat 
hvarandra. Fraktmarknaden har varit lika med motsvarande tid i fjol. 

Sjöfolket i Göteborg med flera städer gjorde redan vid årets början framställning 
om bättre arbetsvillkor, hvilket äfven lyckades hos en del rederier, så att månads
lönen ökades med 5 kr. i månaden och öfvertid betalades med 40—50 öre i t. 

Bland de rederier, som beviljade löneförhöjning var äfven Södra Sveriges ång
fartygsaktiebolag och mellan detta och Svenska sjömans- och eldareförbundet har nu 
upprättats ett koll. aftal gällande ti l l 1 jan. 1908. Det innehåller hufvudsakligen 
följande: D ä c k s f o l k : timmerman kr. 70, båtsman kr. 65, matros 55, lättmatros 45, 
jungman 35, allt per månad. M a s k i n p e r s o n a l e n : l:e eldare kr. 70, donkeyman 60, 
eldare 55, kollämpare 45, allt per månad. Skulle någon ha större lön än ofvan angif-
ves, får ingen nedsättning äga rum, ej heller får någon med stöd af ofvanstående aftal, 
begära förhöjning under innevarande år i händelse lönen skulle understiga ofvannämnda 
belopp. Vid nymönstringar efter den 1 okt. 1906 skola l ikväl ofvannämnda lönesatser 
tillämpas. Arbete vid utrustning betalas med 3 kr. om dagen. Behöfver båt anlitas 
för att komma til l utrustningsplats betalas detta af bolaget. Ordinarie a r b e t s t i d , när 
fartyget ligger vid ändstationerna, räknas från kl. 6 f. m. t i l l kl. 6 e. m. inklusive två 
timmars afbrott för måltidsraster. Öfvertid betalas med 35 öre i t. Öfvertid betalas 
ej då manskapet har vakt om vakt vare sig i hamn eller till sjöss, däremot betalas 
öfvertid om frivakt beordras i arbete. 
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Ofri ga fack. Telegrafverkets personal framlämnade till telegrafstyrelsen et t 
förslag ti l l koll. aftal. I ju l i erhöllo arbetarne telegrafstyrelsens svar, hvaraf fram
går, att styrelsen ej vill gå in på arbetarnes fordran på kollektiva aftal. Arbetareor
ganisationen har i skrifvelse till linjedirektören i Göteborg förklarat sig ej mottaga 
den för en del af personalen beviljade löneförhöjningen förr än ett af båda parterna 
antaget löneaftal kommit t i l l stånd. Ännn har ej något resultat uppnåtts. 

Härvarande poliskår, hvilkens aflöning för närvarande för distriktskonstaplar 
ntgår med lägst 1,100 kr. och högst 1,400, för detektiv- och centralpoliskonstaplar 
med resp. 1,200 och 1,500 kr. samt för öfverkonstaplar med 1,600—2,000 kr., in
lämnade i våras t i l l poliskammaren en framställning om löneförhöjning från och 
med nästa års ingång. Drätselkammaren, -som senast behandlat ansökan, t i l lstyrker, 
att den föreslagna lönestaten skall för distriktskonstaplar utgå med lägst 1,300 kr . 
och högst 1,750; för detektiv- och centralkonstaplar med 1,450—1,900 samt för öfver
konstaplar med 2,000 t i l l högst 2,400 kr. 

Åt brandkåren har drätselkammaren t i l ls tyrkt en grundlön af 1,600 kr. å t 
brandmästare och 2,000 kr. åt öfverhrandmästare, samtliga med två ålderstillägg af 
200 kr . J. K. 

Vänersborg. 
Sedan andra kvartalet hafva inga nämnvärda förändringar inträffat å arbetsmark

naden, som fortfarande är gynnsam; inom några branscher, särskildt järnindustrien och 
sjöfarten, den bästa, som förekommit sedan flera år tillbaka. 

Tillgången på arbete har vari t riklig, men på arbetskraft knapp. 
Vid skofabriken härstädes upphörde strejken den sista juli , då äfven härvarande 

skoarbetarefackförening godkände den med förbundsstyrelsen i maj träffade uppgörelsen. 
(Se Meddel. 1906 s. 293). Vid kvartalets slut hade cirka 125 arbetare återinträdt 
i arbetet. 

Uddevalla byggnadsträarbetare ha slutit ett treårigt koll. aftal, enligt hvilket 
timpenningen satts t i l l 40 öre l:a, 42 öre 2:a och 44 öre sista året. Dessutom ingår en 
ackordsprislista i aftalet. Arbetstiden är 59 t. i veckan. ÖfVertidsbetalning 50 %. 
Vid olycksfall 1 kr. om dagen under karenstiden. Arbetsgifvarne ha förbundit sig att 
endast använda medlemmar af Sv. träarbetareförbundet, arbetarne att endast arbeta 
hos de mästare, som undertecknat aftalet. 

Skara möbelsnickare ha ingått ett koll. aftal på två år med 28 öre i t. l;a och 
30 öre 2:a året. Arbetstiden 59 t. i veckan. ÖfVertidsbetalning 50 #. J. W. 

Karlstad. 
Vid härvarande åkerier, sågverk, yllefabriker och spinneri har brist på arbets

kraft rådt liksom äfven inom jordbruket. 
Fdbriksträarbetarne ha träffat ett koll. aftal, hvarigenom minimilön för fabriks-

och maskinsnickare blifvit bestämd t i l l 35 öre i t. Arbetstiden 57 t. i veckan. ÖfVer
tidsbetalning 25—50 %. Vid olycksfall 1 kr. om dagen under karenstiden. 

Byggnadsträarbetarne ha träffat ett koll. aftal, hvari timlönen satts t i l l 40 öre l :a 
och 42 öre 2:a året aftalet varar. Arbetstiden 10 t. om dagen under sommaren. Vid olycks
fall 1 kr. om dagen under karenstiden. Ackordsprisen ha reglerats genom en detaljerad 
prislista, öfverensstämmande med den i Stockholm gällande, men med 30 % lägre 
ackordspriser. 
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Sv. skrädderiarbetareförbundets af delning har med Karlstads skrädderiidkare-
forening träffat ett koll. aftal med en mycket detaljerad ackordsprislista, innehållande 
ackoidspris för l:a, 2:a och 3:e kl . skrädderiarbeten. För veckoarbete betalas i veckolön 
21 kr. för första klass skrädderiarbete med en arbetstid från 7,30 f. m. till 8 e. m. med 
afdrag för 1 \ timmes middagsrast. Aftalet innehåller dessutom ett meddelande, att de 
båda organisationerna gemensamt beslutat, att alla i kondition varande arbetare skola till
höra Sv. skrädderiarbetareförbundet samt at t arbetare ej få mottaga s. k. eget arbete 
under 25 % förhöjning å prislistans priser; gör han detta, blir han sin kondition 
förlustig. 

Mellan Öqvist & C:os gjuteri och Sv. gjutareförbundets af delning i Karlstad 
har ett koll. aftal träffats om minimilön för utbildad arbetare i facket på 37 öre i t. 
Vid ackordsarbete är denna timpenning garanterad. Arbetstiden är 60 t. i veckan. Öf-
vertidsarbete betalas med 50—100 % förhöjning. A. W. 

Örebro. 
Under det gångna kvartalet hafva förhållandena å härvarande arbetsmarknad ej 

genomgått några som helst väsentliga förändringar. Arbetstillgången har varit god. 
Som vanligt har här under höstmånaderna och särskildt innevarande år varit ganska 
svårt att erhålla nödig arbetskraft. 

Vid Slottskvarnen, Engelbrektsson & Hallgren och Karlslunds kvarn ha 
koll. aftal träffats, enligt hvilka timlönen satts till 27 öre för arbetare, som varit an
ställd 6 månader i arbetet. Arbetstiden 60 t. i veckan. Ofvertid 35 öre, natt- och sön
dagsarbete 50 öre i t. Dessutom fri bostad, fri läkare och medicin, 10 kr. .i veckan un
der 3 mån. vid olycksfall och sjukdom och en del andra förmåner. Vid Karlslunds 
kvarn betalas målning på ackord med kr. 1'50 per ton. 

Vid Bofors har en minimilön på 28 öre i t. införts. M. K. 

Västerås. 
Arbetstillgången har i allmänhet varit god, och i jämförelse med motsvarande tid 

1905 har en väsentlig förbättring inom nästan alla yrkesgrenar inträdt; detta gäller i 
synnerhet stadens förnämsta industrier inom järn-, metall- och maskinbranschen, där 
brist på yrkeskunniga arbetare gör sig gällande och öfvertidsarbete delvis förekommit. 

Inom byggnadsverksamheten har som vanligt med höstens inträde en försämring 
i arbetstillgången under kvartalets senare del inträdt. Detta har haft till följd, att på 
sista tiden det varit öfverflöd på arbetskraft. Inom byggnadssnickeriet har det varit 
mycket godt om arbete; ställningen bättre än samma tid 1905. Inom drittelfabrika-
tionen har däremot en försämring inträdt. Någon lönerörelse har under det gångna 
kvartalet ej förekommit. I ju l i månad bildades en ny fackförening nämligen han
delsarbetareföreningen. 

Bland landtarbetarne har ett ifrigt organisationsarbete pågått. 
Kooperativa föreningen Svea har under de gångna 3 kvartalen (jan.—sept. 

1906) haft en omsättning af 361,163 kr. 17 öre. Omsättningen i dess bageri belöper 
sig ti l l 27,700 kr. 84 öre. På sammanträde med delägarne i föreningen beslöts, att ett 
nytt , tidsenligt bageri för cirka 30,000 kronor skulle uppföras. K. H. 
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Falun. 

Grufarbete. Arbetstillgången inom grufarbetarefacket har Varit medelgod. Brist 
har förekommit på ordentliga och fallgoda arbetare. 

Sten indus tr i en . God arbetstilIgång har rådt inom kakeltillverkningen. Brist 
har förekommit på yrkesarbetare. 

Meta l l indus tr i en . Inom smidesyrket har arbetstillgången förbättrats. 
Maskin industr ien . Under kvartalet har arbetstillgången varit god inom vagn-

och maskintillverkningen. På yrkesskickliga arbetare har varit brist. Öfvertidsar-
bete har förekommit. 

Arbetstillgången har också varit god inom den mekaniska verkstadsindustrien. 
Öfverfiöd på arbetskraft har förekommit. 

Falu vagn- och maskinfabrik har med Järn och metallarbetareförbundets afd. i 
Falun träffat följande koll. aftal angående ackordsarbete: 

Ackordssystemet är premieackord (Rowans system) och beräknas enligt följande 

formel: Anslagen tid = a. Använd tid = b. Förtjänst i procent = c. ?ZL_ x 100 = c. 
a 

Arbetarnes timpenning höjes sålunda med den uppnådda premieförtjänsten = c. Den 
a n s l a g n a t i d e n fås genom att till g r u n d t i d e n , d. v. s. den kortaste tiden, hvar-
på skickligaste arbetare kan utföra arbetet, lägga 100 %. V i d b e s t ä m m a n d e af 
n y a a c k o r d träffas öfverenskommelse om grundtiden enligt bestämmelserna i § 4 mom. 
3 i gällande öfverenskommelse mellan Sveriges verkstadsförening och vederbörande fack
förbund. Sålunda fastställda ackord, såväl som innan denna öfverenskommelse fastställda 
ackord, förblifva oförändrade, såvida ej fackföreningens kommitterade i samråd med 
bolagets verkstadsbefäl enas om ändring. Ofvannämnda kommitterade äga rät t att å 
verkstadens kontor taga del af samtliga ackord. Hvarje arbetare har rätt a t t taga del 
af anteckningar rörande honom erbjudet ackord. Aftalet gäller till 1 jan. 1908. Under 
denna tid förbinda sig bolaget och fackföreningen att ej framkomma med någon fram
ställning rörande ändring af nn gällande anöningsförhållanden och ordningsregler. Undan
tag härifrån: framställning af enskild arbetare beträffande hans speciella lönevillkor 
samt framställningar från endera parten, som beröra flertalet arbetare anställda å t i l l 
Sveriges Verkstadsförening anslutna verkstäder. 

Vid Avesta järnverk har träffats koll. aftal med Sv. järn- och metallarbetareför
bundets afdelning därstädes, enligt hvilket som minimilön för en del kategorier arbetare 
sattes: 28 öre i t. för dem, som fyllt 21 år och arbetat 4 år i facket, 23 öre för dem, 
som ej arbetat denna tid i facket samt för handtlangare. För ackordsarbeten upprät
tades en prislista med 15 ti l l 20 % förhöjda priser. Arbetstiden 10 t. om dagen; 9 t. 
på lördageu. Öfvertidsbetalning 25, 50 å 100 %. Skiftindelningen ordnades så att sön
dagsarbete endast undantagsvis får äga rum. Om arbetsgifvaren inför ny arbetsmetod 
eller väsentligt förbättrade maskiner, kan ändring af ackordsprisen ske utan uppsäg
ning af aftalet. Detta gäller t i l l 1 jan. 1908. 

Trävaruindustr ien . Vid Avesta snickerifabrik har genom aftal timlönen för 
snickare satts till 33 öre och ackordsprisen ha höjts med 5 %. 

N ä r i n g s - och n jutn ingsmede l s indns tr i en . God arbctstillgång har rådt inom 
tobaksindustrien och brist på arbetskraft har förekommit. 

Grofarbctet . Under kvartalet har varit god arbctstillgång för de inom staden 
anställda arbetarne. A. M. 
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Gäfle. 

Arbetsläget har sedan föregående kvartal icke undergått några väsentliga för
ändringar. 

Stenindustrien. Tegeltillverkningen. God arbetstillgång som vanligt under 
detta kvartal. Knapp tillgång på yrkesskickliga arbetare. På grund af den ringa 
konsumtionen af murtegel — f. n. ungefär 30 % under den normala — beslöto de förenade 
tegelbruken i Gäfle omnejd att afsluta tillverkningen däraf med sept. månads ntgång, 
d. v. s. några veckor tidigare än årstiden gjorde nödvändigt. 

Kakelindnstrien. Jämn arbetstillgång; brist på yrkesskickligt folk inom 
branschen. 

Lerkärls- och fajansindustrien har äfvenledes haft att uppvisa normal arbets
tillgång. Äfven här måste användas arbetskrafter, som äro föga yrkeskunniga. Tim
penningen för dessa grofarbetare inom facket har höjts med 3 öre. Öfvertidsarbete i 
mindre utsträckning har förekommit. 

Metallindustrien. Bleck- och plåtslagerier. Fullt medelmåttig tillgång på 
arbete, något bättre än under föregående kvartal. Vid enstaka tillfällen har brist på 
arbetskraft förmärkts. För gesäller har afiöningen höjts med 50 öre om dagen i samband 
med arbetstidens förlängning. Veckoförtjänsten är under sommarmånaderna 29 kr. för 
full vecka d. v. s. 58 arbetstimmar. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. Gjuterier. Mycket god arbetstill
gång; brist på arbetskraft. Omsättningen af produkter lifligare än föregående år. 

Byggnadsverksamheten har visserligen visat tendenser till uppsving men är fort
farande tämligen obetydlig. 

Endast inom rörläggningsfacket har rådt mycket god arbetstillgång, och där 
klagas fortfarande öfver brist på verkligt yrkesdugliga arbetare. Öfvertidsarbete har 
förekommit. 

Trävaruindustrien. Sågverksindustrien. God arbetstillgång, bättre än samma 
tid 1905: arbetskrafter knappast fullt tillräckliga. För alla grupper af brädgårdsar
betare i Gäfle har arbetstiden utgjort 57 t. i veckan. 

Konflikten vid Mackmyra sulfitfabrik har afslutats genom en d. 4 sept. träffad 
öfverenskommelse. I denna erkändes båda parternas rätt att tillhöra resp. organisa
tioner, af de i konflikten indragna arbetarne återtogos 75 omedelbart i arbetet, som 
genast upptogs. Ytterligare 25 skulle få ingå i arbete senast d. 1 nov., och i fall 
ytterligare behof af arbetare skulle uppkomma före årets slut, lämnas företräde åt 
förutvarande arbetare, som ej enligt ofvanstående bestämmelser kunnat intagas, såvida 
de äro till förekommande arbeten lämpliga och lätt anträffbara. 

Vid Skutskärs sulfitfabriker gäller ny prislista från d. 1 juli 1906 till d. 1 maj 
1907 med två månaders ömsesidig uppsägning. Timpenningen har därigenom höjts med 
i vissa fall rätt afsevärda tillägg, växlande för olika grupper inom facket. För 450 
arbetare höjdes lönen med 5 %. Alla arbetare, som fyllt 21 år och icke bo i bolagets 
bostäder, få hyresbidrag med 5 till 8 kr. per månad, räknadt från d. 1 okt. 

Snickerifabriksverksamheten. Arbetstillgången dålig, till följd af betydligt 
minskad efterfrågan från Tyskland och England. Öfverflöd på arbetskraft. Arbetsläget 
sämre än samma tid föregående år. Industrien lider f. n. af höga pris på råvaror, 
nppdrifna arbetslöner samt alltför låga försäljningspriser, nedpressade genom en ruine
rande konkurrens. (Jfr Stockholm). 

Läderindustrien. Alltjämt god arbetstillgång; arbetskraft mer än behöflig. 
Timarbetet betalas med lägst 25, högst 35 öre. Ackordsarbetare förtjäna från 24 till 
i(4 kr. per vecka. 
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Textilindustrien. Bomullsbranschen har haft att uppvisa god arbetstillgång. 
Från den största arbetsplatsen meddelas, att arbetskraften för väfveriets räkning varit 
tillräcklig, men däremot ej för spinneriets. Arbetstiden har i allmänhet varit 60 t. 
i veckan. 

Mepslageriyrket. Medelmåttig arbetstillgång och normal arbetskraft. Prisstegring 
har inträdt å hampa och annan för yrket behöflig råmateriel. 

Beklädnadsindustrien. Skrädderiyrket. Mycket ringa tillgång på arbete och 
öfverflöd på arbetskraft. Arbetstiden har måst förkortas på grand af minskad arbets
tillgång. Som förnämsta orsak till det tryckta läget anföres, att en af landets största 
konfektionsaffärer öppnat filial i Gäfle för försäljning i stor skala af färdiggjorda 
kläder. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. Tobaksindustrien. Ganska god 
arbetstillgång. något bättre än motsvarande tid föregående år. 

Bryggeriindnstrieii. Arbetsläget normalt och oförändrad! 
Ben kemisk-tekniska industrien. Tvål- och såpfabrikationen. Normal till

gång på arbete; arbetskraft motsvarande behofvet. 
Den grafiska industrien. Boktryckerier. Arbetstillgången ej fullgod, mindre 

än nnder föregående kvartal. Som vanligt har dock läget något förbättrats mot slntet 
af kvartalet. Från typografklubben nppgifves, att öfverflöd på arbetskraft förefinnes. 

Grof- och transportarbetarefacken. Vid Uppsala—Gäfle järnväg varierar 
arbetstiden för stationspersonal och banbevakning mellan 65 och 75 t. i veckan men 
kan under vissa förhållanden utsträckas ännu längre. 

Verkstadspersonalen vid Gäfle—Dala järnväg, tillhörande Sv. järnvägsmanna
förbundets afdelning n:r 10, hade i april ingått till järnvägens styrelse med begäran 
om lönereglering och fastställande af minimilöner. Efter någon tids förhandlingar hän-
sköts frågan till en underhandlingsnämnd, och öfverenskommelse träffades. 

Inom stufverifacket var arbetstillgången knapp vid kvartalets början, men har 
stegrats, så att den under kvartalets senare del kan betecknas som mycket god, hvadan 
öfvertidsarbete då ofta nog förekommit och extra arbetskrafter funnit användning. 

Fackföreningsrörelsen. Vid Hammarby sulfitfabrik har bildats en afdelning 
af Grof- och fabriksarbetareförbundet med anslutning från d. 1 juli. 

I Storvik har af ett femtiotal järnvägsmän bildats en afdelning af Sv. järnvägs
mannaförbundet. 

Sågcerksarbrtarne i Älfkarleö — omkr. 120 st. — ha organiserat sig med an
slutning till Sv. sågverksindustriarbetareförbundet. 

En fackförening med anslutning från d. 1 ang. till Järn- och metallarbetare
förbundet har kommit till stånd vid Brattfors. 

Vid Gysivge har bildats en landtarbetarefackförening bland traktens jordbruks
arbetare. 

. Den kooperativa verksamheten. En kooperativ handelsförening har bildats 
vid Forsbacka. L. H—r. 

Söderhamn. 
Under detta kvartal hafva förhållandena på arbetsmarknaden inom de flesta fack 

härstädes icke undergått någon väsentlig förändring sedan föregående kvartal och förete 
ej något nytt i jämförelse med motsvarande tid förra året. 

Inom metall- och maskinindustrien har arbetstillgången varit god liksom 
under föregående kvartal. Brist har rådt på skickliga, utlärda fackarbetare, och för
hållandet har förvärrats genom att ett ej ringa antal dylika emigrerat. Öfvertidsarbete 
har ägt rum. 
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Trävaruindustrien har som vanligt haft att uppvisa något förbättrad arbets-
tillgång under kvartalets sista månad, då höstskeppningen tog fart. Ingen brist på 
arbetskraft har förmärkts, och förhållandena äro i allmänhet lika med de förra året 
rådande. 

Transportarbetet. Inom stufverifacket har arbetstillgången varit medelgod, 
ehuru den i jämförelse med föregående kvartal måste betecknas som något försämrad 
på grund af den minskade skeppningen under kvartalets förra del. Öfverflöd på ar
betskraft har visserligen rådt, men då fackföreningens medlemmar dela arbete och för
tjänst sinsemellan, behöfva inga egentligen arbetslösa förekomma. 

Fackföreningsrörelsen. Inom måleriarbetarefacket pågår reorganisation af för-
bundsafdelningen. C. J. V. 

Sundsvall. 
En bestämd, om än ej särdeles betydande förbättring i det allmänna läget å ar

betsmarknaden inom dfstriktet kan konstateras. — Antalet yrkeskunniga arbetare har 
varit för litet för tillfredsställande af det förefintliga behofvet, särskildt inom järn
arbetare-, maskinist- och snickarefacken. 

Stenindustrien. Inom glastillverkningen har arbetstillgången varit god. Öfriga 
arbetsförhållanden äro äfven oförändrade. 

Inom tegelindustrien äro förhållandena normala. Under sept. inskränktes till
verkningen på grund af den framskridna årstiden. 

Maskinindustrien. Inom den mekaniska verkstadsindustrien har arbetstill
gången varit god. 

Byggnadsindustrien. Arbetstillgången har änder kvartalet betydligt ökats, så 
att all tillgänglig arbetskraft funnit användning till stigande arbetspriser. Dessutom 
har rätt mycken arbetskraft från omkringliggande landsbygd användts vid byggnads
arbeten i Sundsvall. Timpenningen för byggnadsträarbetare har höjts till 40, 45 ä 50 öre. 

Trävaruindustrien. Arbetstillgången god, delvis öfverstigande tillgången på 
arbetskraft. — Trämasseproduktionen inom distriktet är stadd i snabb utveckling. 
Tvenne nya fabriker inom denna bransch skola under den närmaste framtiden upp
föras, den ena vid Essvik i Njnrunda, den andra vid Ortviken inom Sköns socken. 
Trämassefabrikerna inom Medelpad uppgå redan nu till ett antal af sju. 

Den grafiska industrien. Arbetstillgången vid boktryckerierna har varit god. 
Transport- och grofarbetarefacken ha under kvartalet haft god arbetstill-

gång, i allmänhet motsvarande den tillgängliga arbetskraften. 
En ny kooperativ förening med namnet >Svecia> har bildats i Sundsvall och 

öppnat kafé och matservering. 
Fackföreningsrörelsen. Nya fackföreningar äro bildade bland bryggeriarbe-

tarne samt bland slakteri- och charkuteriarbetarne i Sundsvall. De senare ha begärt 
prislista med förhöjda löner. Båda ha anslutit sig till resp. fackförbund. 

I Ångermanland har hastigt utvecklats en liflig fackföreningsrörelse. Omkring 
1,500 sågverksarbetare ha ingått i Sv. sägverksindustriarbetareförbundet, som nu äger 
fackföreningar vid de flesta sågverk efter Ångermanälfven. 

Mot slutet af kvartalet har en alldeles ny rörelse och en ganska ovanlig för
eningsform uppstått, likaledes inom Ångermanland. Flera möten ha hållits af arbetare 
och hemmansägare, hvarvid öfverenskommelse träffats om bildande af gemensamma för
eningar af facklig natur för tillvaratagande af gemensamma intressen, närmast afseende 
lönerna vid skogsarbetena, i hvilka jämväl bönderna och deras söner under 
vintrarna deltaga. A. B. 
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Luleå 
(med omnejd). 

Stenindustrien. Inom tegelbruksindustrien har tillgången på arbete varit god, 
detta beroende pä ökade tegelleveranser, och har det, synnerligast i slutet på kvartalet, 
visat sig svårt att erhålla vana tegelarbetare. 

Löneförhållanden och arbetstid äro desamma som under 2:a kvartalet. 
Byggnadsverksamheten. Till följd af forcerande af arbetet har stor efterfrå

gan rådt på arbetare inom byggnadsfacket, och har arbetet måst bedrifvas på öfvertid. 
Den normala arbetstiden per vecka har varit 60 t. 
Arbetsförtjänsten har uppgått till: 
för murare 42 kr., järnarbetare 35 kr., timmermän 24 kr., grofarbetare 25 kr, 

i veckan. 
Tillgången på arbetare är knappare detta kvartal än föregående. 
Inom grofarbetarefacket har tillgången på arbete varit god, förbättring i ställ

ningen har visat sig under detta kvartal. Arbetsförtjänsten har varit densamma som 
under föregående kvartal. Arbetstiden har varit 60 t. i veckan. 

Trävaruindustrien. Sågverksindustrien. Arbetstillgången inom denna industri
gren] har under det gångna kvartalet varit god, beroende på, att sågarna gått med 
dubbla vakter ända tills i slutet på sept. månad. Härigenom har dock arbetstillgången 
i någon mån minskats. Öfvertidsarbete förekommer i regel endast vid brådskande 
skeppning. 

Jämfördt med samma tid år 1905 har detta kvartal i år lämnat rikligare till
gång på arbete, beroende på att flera sågar återupptagits, hvilka förra året voro nedlagda. 

Den ordinarie arbetstiden per vecka har uppgått till 60 t. 
Arbetsförtjänsten vid Nordiska Trävarubolaget, som sysselsätter omkring 1,700 

man, har varit per vecka: 
För arbetare om 18 år och däröfrer: stabbläggare 27 kr., försågare 21 kr., 

hjälpsågare 18'50 kr., förkantare 21 kr., hjälpkantare 18'50 kr., sorterare 24 kr.. 
För arbetare under 18 år: ribbjusterare 15 kr., spinklastare 1450 kr., ribb-

staplare 12'75 kr., timmeruppdragarc 1250 kr. 
Träarbetarne vid fortifikationen i Boden ha efter en två månader lång strejk 

erhållit ett koll. aftal, enligt hvilket timpenningen satts för detta år till 45 öre. Denna 
ökas sedan med 1 öre hvarje år, tills den år 1909 uppgår till 48 öre. 

Järnmalmsexporten från Luleå har under detta kvartal varit större än någon 
gång förut, och har tillgången på arbete vid lastning af malm också varit god. Brist 
på arbetskraft har understundom visat sig. 

Arbetsförtjänst och arbetstid hafva under detta kvartal ej undergått någon för
ändring. 

Arbete på öfvertid förekommer ej. 
Närings- och njntningsmedelsindustrien. Inom bryggeriindustrien har till

gången på arbete varit liten. Öfverflöd på arbetskraft har förefunnits under detta 
kvartal. N. S. 

Malmberget. 
Tillgången å arbete vid grufbrytningen i Malmberget har ökats inom grufarbetet 

samt vid planerings- och byggnadsarbeten. 
Brist på arbetskraft har förekommit, synnerligast nnder juli, i Malmberget, men 

däremot fanns öfverflöd på arbetare vid Aktiebolaget Nautancns kopparfålt i Nantanen 
och Liikavaara, där många arbetssökande anmält sig. 

Aftal för trä-
arbetare i 

Boden. 
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Inom grufarbetet i Malmberget hafva mindre löneförhöjningar pä grand af ändrade 
arbetsförhållanden ägt rum. Timpenningen för extra arbete, ntfördt af lastare, har på 
gjord framställning höjts från 25 till 40 öre. För elektriska arbetare, som ej arbeta 
på skift, har på därom framställd begäran arbetstiden minskats från 10 till 9 t. om 
dagen utan minskning af dagsinkomsten. 

Genom öfverenskommelse mellan Malmfältbolaget och Järn- & metallarbetareför-. 
bnndets afdelning härstädes blef arbetstiden för järnarbetarne fastställd till 9 t. om 
dagen utom lördag, då den är 8 t. Arbetarne begärde en minimilön af 58 öre i t. för 
dem, som fyllt 21 år och arbetat 4 år i facket; för dem, som fyllt 24 år och arbetat 
7 år i facket 62 öre; för handtlangare 34 öre: när de fyllt 18 år och arbetat 2 år i 
facket 45 öre; för eldare vid elektricitetsverket 50 öre. Dessa minimilöner fastställdes 
visserligen ej i aftalet, men lades till grund för den lönereglering, som öfverenskom-
melsen innebar. 

Tid Nautanens kopparfält pågå förberedande arbeten i grufvorna för blifvande 
större brytning. C. T. 

Kiruna. 
"Vid Luossavaara—Kimnavaara aktiebolags och Tuolluvaara grufaktiebolags ar

beten ha varit sysselsatta: 

Pör jordarbeten och ökad grufbrytning nyanställdes 141 man under juli, 25 nnder 
ang. och 13 under sept. Under sistnämnda månad afgingo 20 arbetare på egen 
begäran. 

Under juli erhöllo samtliga arbetssökande sysselsättning; under öfriga månader 
förefanns öfverskott å arbetskraft, omkring 50 arbetssökande nnder aug. och 20 nnder 
sept. anmälde sig å bolagens kontor härstädes. 

Från juli månads ingång hafva inträdt en del förändringar i löneförhållandena 
för vissa arbetsgrupper vid grufdriften. Detta gäller dock endast på timlön utförda 
extra arbeten — sålunda ej ackordsarbeten. För lastare, rntschbane- och linbaneperso
nal, som från 1 maj i år haft 40 öre i t. såsom ersättning för extra arbete nnder en del 
af skiftet, har ersättningen höjts tfll 50 öre i t. Öfvertidsarbete i grufvorna betalas 
från juli månads början med en förhöjning af 25 Jtf för de tre första timmarna efter 
ordinarie arbetstidens slut, af 50 % för öfriga tider och af 75 % för sön- och helgdagar. 

Under kvartalet hafva från Kiruna till Narvik afsändts 489,827,1 ton malm för 
Luossavaara-Kirunavaara aktiebolag och 14,008,7 ton malm för Tuollnvaara gmf-
aktiebolag. 

Byggnadsverksamheten har under kvartalet varit liflig, särskildt inom grnfbolagets 
område. Trots en stadig tillökning af bostadshusens antal gör sig bostadsbrist synner
ligen kännbar. S. M. H. 

Aftalför jårn-
ock metall-

arbttart. 
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Fabriker och handtverk i Sverige år 1904.1 

(Efter Kungl. Kommerskollegii berättelse). 

Ar 1904 uppgingo de redovisade, i verksamhet varande indu
striella anläggningarna — fabriker — til l 11,962. Antalet vid dessa 
anläggningar sysselsatta arbetare utgjorde 277,853, och deras års . 
tillverkning hade ett sammanräknadt värde af 1 m i l l i a r d 180 mi l 
l i o n e r kr.'(1,180,684,467).2 

I jämförelse med de i 1903 års berättelse förekommande upp
gifterna visar sig, a t t för redogörelseåret de industriella anlägg
ningarnas antal ökats med 374 (32 %), arbetarnes antal med 6,696 
(2'5 %) och fabriksklassernas sammanlagda produktionsvärde med 
64,437,952 kr. (5-8 %). Det sedan år 1902 påbörjade uppsvinget i den 
svenska industrien har sålunda under år 1904 ytterligare fortgått, 
så att ifrågavarande år har att uppvisa såväl det högsta samman
räknade produktionsbelopp som ock det största antal af fabriker och 
arbetare, som hittil ls blifvit för något år antecknadt. 

Den bevillningstaxerade inkomsten af fabriksindustrien, som år 
1903 utgjorde 69-9 millioner kr., har äfven ökats under år 1904, 
nämligen till 76-0 millioner kr., hvilket är det högsta hittills upp
nådda belopp. För åren 1902 och 1903 var resultatet sämre än de 
båda föregående åren. I förhållande till hela produktionsvärdet var 
inkomstbeloppet under år 1904 högre än år 1903, men lägre än under 
något af de ofri ga nyssnämnda åren.3 

Flertalet af de viktigare fabriksklasserna hafva a t t under år 
1904 uppvisa en ökning såväl med afseende å tillverkningsvärdet 
som äfven beträffande antalet sysselsatta arbetare. För r å s o c k e r -

1 Jfr »Meddel.» 1904, s. 191 ff., 1905, s. 131 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 uppgifvits i medeltal för den tid, verket varit i gång under året, och 
dels att äfven mellanprodukter, 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 
mellanprodukter varit använda. För år 1902 har det sålunda dubbelförda produktions
beloppet beräknats till omkring 240 millioner kr. Då emellertid mejerihandteringen icke 
redovisas i den officiella fabriksberättelsen och dess årliga tillverkningsvärde nppgår 
till inemot 40 mill. kr., skulle 1902 års produktionsvärde för fabriksindustrien hafva 
uppgifvits c:a 200 mill. kr. för högt. För 1904 torde summan uppgå 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 sarskildt för sig i 
Kommerskollegii berättelse rörande bergshandteringen. (Jfr K. Key-Åberg, Ekonomisk 
tidskrift 1904. s. 381 ff.). 

3 Med afseende å den bevillningstaxerade inkomsten bör observeras, att densamma 
beräknas på grundvalen af resp. föregående års inkomstförhållanden. 
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b r u k e n anträffas den största stegringen af produktionsvärdet, upp
gående ti l l 12-8 millioner kr. Närmast råsockerbruken följde k v a r 
n a r n a med en ökning af 6-3 millioner kr. samt t r ä m a s s e f a b r i k e r , 
j ä r n v a r u f a b r i k e r och g j u t e r i e r , p a p p e r s b r u k samt m e k a n i s k a 
v e r k s t ä d e r med mellan 6 ock 3 millioners förhöjning i produktions
värdet. Äfven textilindustrien företer i stort sedt framsteg med 1(M 
millioner kronors stegring i produktionsvärdet för samtliga dit 
hörande fabriksklasser. 

En afsevärd minskning af ej mindre än 16-5 millioner kr. upp
visa s å g v e r k e n (vid trämassefabrikerna ökades däremot tillverknings
värdet med 5'5 millioner kr.), beroende dels på inskränkning i produk
tionens kvantitet dels på nedgång i riksmedelvärdena å de viktigare 
trävaruslagen. P u n s e h b r y g g e r i e r n a s produktionsvärde minskades 
med l-7 millioner kronor. En obetydlig tillbakagång till belopp af 
mindre än 1 million kr. visa t ä n d s t i c k s f a b r i k e r , m a r g a r i n -
f a b r i k e r , s n i c k e r i - och m ö b e l f a b r i k e r samt g l a s b r u k . 

Arbetspersonalen hade starkast ökats vid j ä r n v a r u f a b r i k e r n a 
och g j u t e r i e r n a med en tillväxt af 1,194 personer, s k o f a b r i k e r n a 
med 664, t r ä m a s s e f a b r i k e r n a med 622, y l l e v ä f v e r i e r n a med 591 
och m e k a n i s k a v e r k s t ä d e r n a med 459 personer. Afsevärd minsk
ning förekom vid s å g v e r k e n , t r ä k o l s v e r k e n och b o m u l l s 
s p i n n e r i e r n a , där personalen aftog med resp. 982, 443 och 197 
personer o. s. v. 

För de särskilda viktigare fabriksklasserna redogöres närmare i 
tablån å sid. 467. S å g v e r k s i n d u s t r i e n var utan jämförelse den 
viktigaste af samtliga olika fabriksklasser. Antalet sågverk och 
hyflerier uppgick nämligen år 1904 till icke mindre än 1,370 med 
41,849 arbetare och ett tillverkningsvärde af 153-2 millioner kr. 
(12-98 % af samtliga fabrikers). Med afseende å produktionsvärdets 
storlek följde därefter mjö l - och g r y n k v a r n a r med 100-4 millioner 
kr., v ä f v e r i e r med 64'8, j ä r n - och s t å l v a r u f a b r i k e r samt 
g j u t e r i e r med 617, m e k a n i s k a v e r k s t ä d e r med 55-3, s p i n n e r i e r 
med 52-4 samt s o c k e r r a f f i n a d e r i e r med 50'0 millioner kr. 

Med afseende a fabriksindustriens fordelning inom olika lands
delar står Malmöhus län främst med ett produktionsvärde af 201-5 
millioner kr., medan Stockholms stad samt Göteborgs och Bohus län 
intaga andra och tredje rummen med tillverkningsvärden af resp. 
1383 och 119-5 millioner kr.; långt efter kommer Östergötlands län 
med|73'0 millioner kr. Med värdebelopp öfver 50 millioner framstå 
vidare Alfsborgs, Stockholms, Västernorrlands, Gäfleborgs och Kristian
stads län (resp. 65-6, 63-8, 59-8, 59-0 och 53-8 millioner kr.). Sist i 
ordningen komma Gottlands och Jämtlands län med tillverknings
värden om resp. 3-7 och 7-3 millioner kr. I jämförelse med för
hållandena under år 1903 hade tillverkningsvärdet ökats för 20 län. 
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F a b r i k e r och h a n d t -
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verk i riket år 1904. 



466 FABRIKER OCH HANDTVERK I SVERIGE ÅR 1904. 

bland hvilka särskildt märkas Malmöhus, Stockholms och Östergöt
lands län. Dessa ökningar äro förpämligast att tillskrifva socker-
och kvarnindustriernas framåtskridande. Med afseende på Uppsala, 
(iäfleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län in
trädde åter minskning i produktionsvärdet, hufvudsakligen beroende 
på sågverksindustriens nedgång under året. 

Beträffande fabriksindustriens omfattning i förhållande t i l l in
vånareantalet hade Malmöhus län och därnäst Stockholms stad, 
Stockholms län samt Göteborgs och Bohus län att uppvisa medel
belopp af resp. 475, 440, 343 och 341 kr. pr invånare, under det att 
Jämtlands och Gottlands län intogo sista platserna med resp. 65 och 
69 kr. pr invånare. För hela riket hade medelbeloppet stigit t i l l 
225 kr. från 214 kr. år 1903. 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 53 fabriksarbetare på 1,000 invånare. 

Af samtliga fabriker funnos på landsbygden 64-l % med i det 
närmaste hälften, eller 49-7 %, af hela tillverkningsvärdet. I för
hållande till folkmängden hade landsbygden emellertid att uppvisa 
endast 40 fabriksarbetare pr 1,000 invånare och 148 kr. tillverknings
värde pr invånare, medan motsvarande relationstal för städerna voro 
resp. 98 arbetare och 494 kr. 

Af det sammanlagda produktionsvärdet för r i k e t s s t ä d e r re
presenterade Stockholm ensamt 23-8 %, Malmö 114 %, Göteborg 97 %, 
Norrköping 6'9 % samt Hälsingborg 4-3 %. Beloppen hafva, absolut 
taget, stegrats för 18 och sjunkit för 6 af de i ofvanstående tab. spe
cificerade 24 städerna. Nedgången i tillverkningsvärdet var störst i 
Gäfle och drabbade där sågverksindustrien. Anmärkningsvärdt är 
uppsvinget i Västerås med mer än 3 millioner kr., härrörande af 
metall- och maskinindustriens stegrade produktionsvärde. I förhållande 
till invånareantalet var tillverkningsvärdet störst i Trelleborg, Kris
tianstad, Ystad och Borås, medan fabriksarbetarnes relativa antal i 
förhållande till invånareantalet var störst i Eskilstuna, Borås, Trelle
borg och Norrköping. Absolut taget är dock arbetareantalet störst i 
de 4 största städerna, ordnade efter folkmängdens storlek. 

Af arbetarne voro 81-1 % manliga och 18-9 % kvinnliga (mot 
resp. 81-4 och 18-6 % år 1903) samt 85-5 % öfver och 145 % under 18 
år (mot resp. 85-4 och 14-6 % år 1903). Kvinnlig arbetskraft har i 
stor utsträckning kommit till användning särskildt inom textilindu
strien (66-4 %), hvilken jämväl sysselsätter ett stort antal minderåriga 
(20-8 y). De minderårigas antal är dock proportionsvis än större 
inom gruppen för grafisk industri (21-8 %).1 

1 Utförligare uppgifter rörande kvinnors och minderårigas användande inom in
dustrien meddelas i efterföljande artikel. 
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Viktigare fabriksklasser. 
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Fabriksindustrien inom olika län. 

Närmare hälften af alla svenska fabriker ägas af aktiebolag 
eller andra bolag. Detta slag af ägare, hvars antal förut år efter år 
ökats, här äfven nu tillväxt såväl absolut som relativt, nämligen från 
5,550 (47-9 K) år 1903 till 5,793 (48-4 %) år 1904. 



FABRIKER OCH HANDTVERK I SVERIGE ÅR 1904. 469 

Fabriksindustrien i rikets städer. 

Beloppet af den för bevillning uppskattade inkomsten i förhål
lande ti l l produktionsvärdet utgjorde i medeltal för hela industrien 
6-4 % och växlade inom de särskilda hufvudgrupperna mellan 15'0 % 
för grafisk industri och 4-0 °„ vid fabriker för framställande af oljor, 



4 7 0 FABRIKER OCH HANDTVERK I SVERIGE ÅR 1904. 

tjära, gummi m. m. Den genomsnittliga inkomstprocenten var under 
är 1903 något lägre (6-3 %), men under de föregående åren högre 
och utgjorde år 1902 6-6 %, år 1901 7 3 "i. 

Beträffande den inom rikets fabriksindustri använda drifkraften 
hafva under redogörelseåret redovisats 14,616 motorer (oberäknadt 
4,8ö9 sekundära elektriska motorer), hvaraf 1,923 elektricitetsgenera
torer, 6,385 vattenhjul eller -turbiner, 4,801 ångmaskiner, 965 gas-, 
petroleum- och varmluftsmaskiner o. s. v. Det sammanlagda antalet 
hästkrafter (för 12,090 motorer) har angifvits vara 490,318. Af de 
elektriska generatorerna användas något mer än hälften uteslutande 
för belysningsändatnål. 

I fabriksarbetet inträffade olycksfall, som medfört oförmåga till 
arbete under minst 14 dagar, redovisas under år 1904 till ett antal 
af 4,050, mot 3,738 under föregående år; dessutom hafva genom 
olyckshändelser under arbetet i fabrik inträffat 77 dödsfall. Af de 
större fabriksgrupperna förete särskildt trävaruindustrien och maskin
industrien höga såväl absoluta som relativa tal. 

Handtverksindnstrien utvisar, liksom fabriksindustrien, under redo
görelseåret en afgjord utveckling. Antalet handtverkare ökades 
från 53,077 år 1903 t i l l 54,831 år 1904, antalet handtverksarbetare 
från 47,741 ti l l 49,005 och den bevillningstaxerade inkomsten från 
31'9 millioner till 33'1 millioner kr. Den genomsnittliga inkomsten 
pr handtverkare höjde sig från 600 till 604 kr. i medeltal för samt
liga yrkesgrupper, men nådde dock icke upp till 1901 års medel
tal, 611 kr. Af den vid handtverkerierna verksamma personalen 
(både handtverkare och arbetare), tillsammans 103,836 personer, 
voro 91'9 \ män och 8-l \ kvinnor. Kvinnlig arbetskraft hade 
den såväl absolut som relativt taget största användningen inom 
textilbranschen, förnämligast skräddareyrket, och förete proportions
talen i detta afseende en oafbruten stegring sedan 1898; äfven inom 
närings- och njutningsämnesgruppen (bagerier) samt pappersarbetet 
(bokbinderier) sysselsattes ett förhållandevis stort antal kvinnor. 
Af hela antalet handtverkare och handtverksarbetare voro 40-05 •» 
verksamma i städer och 5995 \ på landsbygden (inkl. köpingar). 
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Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker 
och bergverk år 1904.1 

Med ledning af Kommerskollegii berättelser om bergshandte-
ringen samt om fabriker och handtverk meddelas å efterföljande 
sidor 476—79 en tabellarisk öfversikt öfver kvinnors och barns an
vändande inom den svenska storindustrien år 1904. Enär emellertid 
rörande de inom bergshandteringen sysselsatta arbetarne icke före
finnas detaljerade uppgifter om lokaliteten, hafva desamma ej kunnat 
medtagas i den del af tabellen, som afser kvinnors och minderårigas 
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 specificerade 
uppgifter icke föreligga. Slutligen mä framhållas, at t mejerierna 
ännu icke blifvit underkastade rapportskyldighet till den officiella 
näringsstatistiken, hvarföre ej heller deras personal här ingår. 

Inom den svenska storindustrien, sådan den ofvan begränsats, 
sysselsattes under år 1904 tillhopa 308,722 arbetare, hvaraf vid 
fabrikerna 277,853 samt vid bergverken 30,869. Dessa siffror utvisa 
i jämförelse med närmast föregående är en ökning af ej mindre än 
fi,696 personer, eller 2 5 %, för fabriksarbetarne och en obetydlig 
ökning (138 personer) för bergverksarbetarne. Kvinnornas och de 
minderårigas förekomst under de båda åren framgår af följande 
sammanställning: 

Häraf framgår, a t t antalet vuxna kvinnor och minderåriga af 
båda könen inom storindustrien ökats från tillhopa 82,310, eller 
27-3 af hela arbetspersonalen, år 1903 till 84,447 eller 27-4 % år 
1904. Vid en närmare granskning af den ofvanstående tablån visar 
sig, at t de absoluta talen för minderåriga kvinnor och vuxna kvin-
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Yrkesgrupper med tillhopa mer än 500 minderåriga och 
vuxna kvinnor år 1904. 
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nor äro högre för år 1904 än det föregående året. Äfven det re
lativa talet är för de vuxna kvinnorna högre än föregående år, 
hvaremot motsvarande siffra för de minderåriga kvinnorna är den
samma. De manliga minderåriga hade väl också, absolut taget, a t t 
uppvisa en ringa tillväxt, men i förhållande till hela arbetsstyrkan 
hade deras antal 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. 476—79 äfvensom i tab. å nästföregående sida, i hvil-
ken upptagits de grupper af arbete, som under år 1904 sysselsatt 
mer än 500 minderåriga samt vuxna kvinnor tillsammantagna. Inom 
bergverksindvstrien användas endast 368 kvinnor, hvaraf 101 minder
åriga; samtliga dessa äro tillfinnandes inom grufdriften, hvaremot 
inga redovisats för malmförädlingsverken. Manliga minderåriga före
komma i större utsträckning, nämligen till ett antal af 1,252 vid gruf
driften och 1,467 vid malmförädlingsverken. För hela bergverksindu
strien blir sålunda sammanlagda antalet af minderåriga samt vuxna 
kvinnor 3,087 personer, utgörande 10'0 % af hela den sysselsatta 
arbetspersonalen. 

Vid fabrikerna anträffas de största absoluta talen för minderåriga 
samt vuxna kvinnor tillhopa inom följande industrigrenar: sågverk 
och hyflerier 7,485 (17-0 %), ylleväfverier 5,485 (722 %), bomullsväf-
verier 4,867 (807 %), järn- och stålvarufabriker samt gjuterier 4,143 
(21-2 %), bomullsspinnerier 3,834 (71-6 K), tobaksfabriker 3,411 (72-1 %) 
och tändsticksfabriker 3,179 (56-2 %). Vid vissa af de nu nämnda 
industrigrenarna är äfven, såsom synes, den relativa frekvensen syn
nerligen stor; ur denna synpunkt må emellertid vidare anföras trikå-
fabriker med 928 % vuxna kvinnor och minderåriga af båda könen, 
sömnadsfabriker med 870 %, chokladfabriker med 81'3 %, jutespin
nerier med 79o %, linne- och hampväfverier med 753 \ karamell
fabriker med 742 %, bokbinderier, juteväfverier, gummivarufabriker, 
hattfabriker och ullspinnerier med 70 ä 65 » o. s. v. Vid de här 
anförda fabriksgrenarne inom beklädnads-, textil-, närings- och njut
ningsämnes- samt kemisk-tekniska industrigrupperna voro de vuxna 
och minderåriga kvinnorna i afgjord majoritet gentemot de manliga 
minderåriga; dessa sistnämnda behärska däremot de angifna siffrorna 
för sågverk och hyflerier samt järn- och stålvarufabriker, inom hvilka 
kvinnor i jämförelsevis mycket ringa grad anträffades. 

Tabellen å sid. 474 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 användande 
inom fabriker. Deras sammanlagda antal var störst i Göteborgs och 
Bohus län med 11,349, hvarefter följa Malmöhus län med 9,965, Stock
holms stad med 9,628 samt Älfsborgs och Östergötlands län med resp. 
7,883 och 7,417 vuxna kvinnor och minderåriga af båda könen. 
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Vid fabriker sysselsatta minderåriga och Yuxnn kvinnor inom olika 
landsdelar år 1904. 

Med hänsyn till den relativa frekvensen blir länens ordning 
emellertid följande: Älfsborgs med 44-4 K, Göteborgs och Bohus län 
med 40-5 %, Östergötlands med 39-9 % samt Hallands med 39'8 %. 
I hela riket utgjorde antalet vuxna kvinnor samt minderåriga vid 
fabrikerna 81,360 personer eller 29-3 'i af deras hela arbetsstyrka; 
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däraf belöpte sig på landsbygden 34,222 eller 21-7 K samt på stä
derna (jämte köpingar) 47,138 personer eller 39-3 % af alla arbetare. 
Den relativa förekomsten af manliga och kvinnliga minderåriga 
tillsammantagna var nästan lika i städer och på landsbygd, nämligen 
resp. 14-9 % och 14"2 %; däremot voro kvinnorna — vuxna och minder
åriga tillhopa — proportionsvis långt talrikare i städernas fabriker, 
där de uppgingo till 303 °„, medan landsbygdens endast hade 102 %. 

Orter med tillhopa mer än 500 minderåriga och vuxna kvinnor sysselsatta 
vid fabriker år 1904. 

Bland de i tab. här ofvan upptagna 16 orter, af hvilka hvar 
och en har tillhopa mer än 500 vid fabriker anställda vuxna kvin
nor samt minderåriga, innehafvas de främsta rummen af Stockholm, 
Malmö, Norrköping, Göteborg och Borås, när hänsyn tages ti l l de 
absoluta talen. I fråga om de ifrågavarande arbetarekategoriernas 
relativa frekvens står däremot Borås främst med 64-2 v, mer än 
hälften af hela arbetsstyrkan utgjorde de vuxna kvinnorna jämte de 
minderåriga vidare i Norrköping, Tidaholm och Malmö; för Stock
holm var motsvarande procenttal 34-4 %. 
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1. Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker samt inom bergs-
handteringen år 1904. 

(Enligt Kungl. Kommerskollegii berättelser ang. bergshandteringen samt fabriker och handtverk ar 1004.) 

Inom olika yrkesgrupper. 
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1 (forts.) Inom olika yrkesgrupper. 
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2. Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker år 1904. 
(Enligt Kungl. Kommerskollegii berättelse ang. fabriker och handtyerk år 19M.) 

Inom olika landsdelar. 
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2 (forts.). Inom olika landsdelar. 
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Arbets- och löneförhållanden för fabriksarbetare i 
Limhamn år 1905. 

I ett föregående häfte af sina »Meddelanden» (1905: 4) har Kom-
merskollegii arbetsstatistiska afdelning, efter en på enskildt init iat iv 
verkställd undersökning, vari t i tillfälle a t t lämna en redogörelse 
för arbetarnes ställning vid tändsticksfabriken Vulean. På ett lik
nande sätt har efterföljande framställning af arbets- och löneför
hållanden för fabriksarbetare i Limhamn tillkommit. Genom väl
villigt och intresseradt tillmötesgående från vederbörande arbets-
gifvares sida hafva nämligen å särskilda formulär (litt. K), som af-
delningen tillhandahållit , uppgifter meddelats från t re större fabriks
anläggningar i Limhamn, af hvilka två, ett kalkbrott (med kalk-
bränneri) och en cementfabrik ägas eller arrenderas af Skånska ce
mentaktiebolaget och den tredje, en snickerifabrik, äges af aktiebo
laget Malmö snickerifabrik; och hafva ifrågavarande uppgifter af-
sett arbetarnes ålder, civilstånd, specialitet, anställningstid, verklig 
arbetstid och aflöningsförhållanden. De närmare detaljerna i an
förda hänseenden återfinnas i de å sid. 488—495 meddelade tabellerna. 

Undersökningen omfattar ej mindre än cirka 1,000 arbetare och 
torde följaktligen få anses fullt representativ med afseende på fa-
briksarbetarnes ställning i Limhamn. Den omsorg och insikt, hvar-
med primärmaterialet synes hafva blifvit insamladt, borgar äfven 
för, at t de meddelade uppgifterna lämna en trogen bild af arbets-
och löneförhållandena å nämnda plats. 

Beträffande arten och omfånget af de olika fabrikernas verk
samhet under år 1905 må till en början anföras några uppgifter ur 
de rapporter, som, jämlikt gällande föreskrifter, af resp. arbetsgif-
vare afgifvits till Kommerskollegii afdelning för näringsstatistik. 
Vid kalkbrottet användas 15 olika maskiner eller apparater, däraf 
2 schaktmaskiner och 2 kvarnar för kalkmalning, och utgjorde till
verkningen 95,400,000 kg. bruten kalksten och 15,700,000 kg. jord
brukskalk till ett sammanlagdt värde af 381,000 kr. I cementfa
briken kommo under året till användning 81 specialmaskiner eller 
apparater, medelst hvilka tillverkades cement till värde af 1,650,000 
kr. och, för fabrikens eget behof, cementfat t i l l värde af 130,000 kr. 
Hvad slutligen snickerifabriken beträffar, var antalet maskiner 5 
och til lverkningsvärdet 191,800 kr. Under fabriksdriften inträffade 
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vid de olika fabrikerna tillhopa 57 olyckshändelser, som för 57 per
soner medfört sådan skada, att däraf uppstått oförmåga till arbete 
under minst 14 dagar; bland dessa skadade voro 6 personer under 
och 51 öfver 18 år. 

I fråga om de olika arbetsspecialitetema hafva meddelats föl
jande uppgifter, som jämväl af se antal och aflöningssätt inom hvarje 
specialitet. 

Kalkbrottet: 205 s tenbry ta re ; ackordsarbete. 9 maskinsehaktare ; blandadt 
ackord, d. v. s. daglön med tillägg af visst belopp pr kbm utförd schaktning. 9 sten-
sprängare, som ha hand om dynamiten och utföra sprängning under middagstiden och 
efter arbetets upphörande på aftonen. 271ossare; ackordsarbete. 14 jordbrukskalk-
malare; ackordsarbete. 24 ka lkugnsarbe ta re : ackordsarbete. 54 järn- och trä
arbetare; daglön, någon gång ackordsarbete. 67 arbetare vid ka lkbrukets järn
väg; fast aflöning jämte någon inkomst pr körd kbm. 23 diverse arbetare; daglön. 
Dessutom 7 förmän. 

Cementfabriken. 74 råmate r ia l sa rbe ta re ; ackordsarbete. 26 ringugnsarbe-
tare ; ackordsarbete. 42 schak tugnsarbe ta re ; ackordsarbete. 6 koksugnsarbetare ; 
ackordsarbete. 23 cementmjölnare; ackordsarbete. 32 cem entpackare; ackords
arbete. 9 kolkörare; ackordsarbete. 11 lossaTe och las tare ; ackordsarbete. 66 
tunnbindare ; ackordsarbete. 51 järn- och t räarbe ta re samt murare; i regel 
daglön. Maskinpersonal, 14 arb.; fast månadslön. 38 diverse arbetare; vanli
gen ackord, eljest daglön. Dessutom 11 förmän. 

Snickerifabriken. 31 snickare; blandadt ackord. 21 hyflare; daglön eller 
blandadt ackord; 5 sågare; daglön. Maskinpersonal, 5 arb.; månads- eller daglön. 
21 brädgårdsarbe tare ; daglön. 42 diverse arbetare ; daglön. Dessutom 5 förmän. 

A de från den arbetsstatistiska afdelningen tillhandahållna och 
af vederbörande arbetsgifvare ifyllda formulären litt. K. hafva med
delats nominativa uppgifter rörande tillhopa 971 arbetare, af hvilka 
439 voro anställda vid kalkbrottet, 403 vid cementfabriken och 129 
vid snickerifabriken. Samtliga arbetare voro män, däraf minder
åriga till e t t antal af 73 eller 7-s %. 

Arbetarne, fördelade efter ålder. 
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Enligt hvad förestående tabell utvisar, befunno sig 75 % af 
arbetarne i de arbetsdugligaste åldrarna (20—55 år), t i l l hvilken 
kontingent de tjugo åldersklasserna 25—45 år bidragit med ej 
mindre än 484 eller ungefär hälften af samtliga arbetare. Under 
15 år voro endast 28, af hvilka dock ingen hade sysselsättning vid 
kalkbrottet. Däremot fanns det största antalet gamla arbetare (i 
åldrarna öfver 55 år) vid sistnämnda arbetsställe, uppgående till 
21 % af hithörande arbetsstyrka mot resp. 9-2 % och 5-4 % vid ce
mentfabriken och snickerifabriken. Såsom sjuttioårs gubbar arbe
tade ännu 15 personer kvar (däraf 10 vid kalkbrottet), men hade 
dessa att fullgöra endast lättare handräckningsarbete. 

I fråga om fördelningen efter civilstånd märkes, at t omkring 
42 % af samtliga arbetare voro ogifta. Vidkommande äktenskaps
frekvensen inom olika åldersklasser, åskådliggöres densamma af föl
jande rejativa tal för arbetarne i åldern: 

Synnerligen anmärkningsvärda äro de låga procenttalen för 
gifta i åldrarna 20—35 år. Af 70 arbetare mellan 20—25 år voro 
endast 3 (4-3 %) gifta och af 111 arbetare i åldern 25—30 år hade 
föga mer än 1,U hunnit gifta sig. Ännu i åldern 30—35 år befinnes 
antalet ogifta arbetare uppgå ti l l 43-6 % af samtliga hithörande ar
betare. Någon orsak t i l l denna ringa äktenskapsfrekvens är ej be
kant, men såsom i det följande skall visas, torde i hvarje fall in
komstfrågan ej lägga något hinder i vägen för ingåendet af tidi
gare äktenskap. 

Med afseende på anställningstiden hos arbetsgifvaren meddelas 
i efterföljande tablå särskilda uppgifter för hvarje arbetsställe. 

Arbetarne, fördelade efter anställningstid hos arbetsgifvaren. 
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En betydande nyrekrytering af arbetsstyrkan har tydligen ägt 
rum under de senaste åren, särskildt vid snickerifabriken. I öfrigt 
synas förhållandena i anförda hänseende sedan många år tillbaka 
vara rätt stabila. 

Den verkliga arbetstiden under året har varierat på följande sätt. 

Verklig arbetstid under året. 

Sätter man lägsta gränsen för ett någorlunda regelbundet ar
bete till 270 dagar, så visar det sig, att ej mer än 66-8 % af arbe-
tarne nått upp till och öfver denna gräns. Beträffande dessa »års
arbetares följa här närmare uppgifter rörande deras frekvens inom 
olika åldersklasser och vid de särskilda arbetsställena. 

Af arbetarne under 25 års ålder har endast 28'6 % att uppvisa 
en verklig arbetstid af minst 270 dagar. Motsvarande siffra för 
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åldersgruppen 25—30 år var 67-6 %, alltså föga öfver medeltalet 
för samtliga arbetare, som var 66-8 %. För de högre åldersklasserna 
däremot voro förhållandena i anförda hänseende betydligt bättre och 
utan mer framträdande olikheter, i det a t t talen variera mellan 71-7 
% och 79-1 %. 

I fråga om de olika arbetsställena befinnes det, a t t vid kalk
brottet 72-4 % af arbetarne haft en arbetstid af minst 270 dagar, 
vid cementfabriken 67-7 %, men vid snickerifabriken endast 45-0 %. 
Anledningen t i l l den låga siffran för sistnämnda arbetsställe torde 
man få söka i den förut omnämnda nyrekryteringen af arbetsstyr
kan, hvarigenom under loppet af ifrågavarande år en stor del nya 
arbetare antagits, som endast var i t i tillfälle a t t arbeta en viss tid 
på året vid snickerifabriken. Då dessa arbetare nästan uteslutande 
tillhörde de två yngsta åldersgrupperna, förklaras äfven härigenom 
i viss mån det nyss anmärkta förhållandet, at t så få arbetare under 
25 år uppnått en verklig arbetstid af 270 dagar och däröfver. 

Hvad slutligen beträffar aflöningsvillkoren, Jämnas härom detal
jerade uppgifter i bihangstabellerna 3—4 (s. 490—495), 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 . 

Arbetarnes genomsnittliga inkomst per timme. 

I ofvanstående tablå hafva sammanförts uppgifter rörande ar
betarnes genomsnittliga inkomst pr timme inom olika åldersgrupper 
och vid de särskilda arbetsställena. Däråt' framgår, a t t för samt
liga arbetare inkomsten pr timme i medeltal belöpt sig t i l l 35 öre, 
under det at t för arbetarne i de viktigaste åldersklasserna (20—55 
år) motsvarande siffra utgör 38 öre, hvarvid högsta genomsnittliga 

1 Förmännens aflöningsvillkor äro i den följande textframställningen ej medtagna; 
med afseende härå hänvisas till bihangstab. 3—4. 
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beloppet eller 40 öre anträffas för arbetare i åldern 30—35 år. Hvad 
beträffar de särskilda arbetsställena, uppnå arbetarne vid cementfabri
ken en medelsiffra af 37 öre, under det at t arbetarne vid kalkbrottet 
och snickerifabriken stanna vid resp. 34 och 31 öre. Den låga siffran 
för sistnämnda arbetsställe förklaras dock uteslutande däraf, att, så
som förut påpekats, en så stor del af arbetsstyrkan tillhör de yngsta 
åldersklasserna. Med hänsyn t i l l de olika specialiteterna lämnas 
uppgifter om timlönen för arbetare i åldern 20—65 år i bihangs-
tabell 3, till hvilken därför torde få hänvisas. 

Arbetarne, fördelade efter inkomst per timme. 

Variationen i timlönerna framträder skarpt i ofvanstående tablå 
och än starkare i bihangstabell 3, där man finner, a t t inkomsten pr 
timme för särskilda arbetare utgjort högst 98 öre och lägst 8 öre. 
Det öfvervägande flertalet eller nära 70 % af samtliga arbetare till
höra emellertid inkomstklasserna 30—45 öre pr timme. Af arbetarne 
i åldern 20—55 år, utgörande till antalet 713, hade ej mindre än 
653 eller nära 92 y en inkomst pr timme af minst 30 öre och öfver 
43 % minst 40 öre. 

Den genomsnittliga årsinkomsten för en arbetstid af 270 dagar 
och däröfver framgår af de i följande tablå sammanförda uppgifterna. 

Arbetarnes genomsnittliga årsinkomst 
för en arbetstid af 270 dagar och däröfver. 
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Det visar sig alltså, a t t för samtliga »årsarbetare» inkomsten 
pr år uppgåt t i genomsnitt t i l l 1,093 kr. Hvad de olika ålders
klasserna vidkommer, har endast för arbetare i åldern 15—20 
ar samt 70 år och däröfver medelsiffran i anförda hänseende 
understigit 800 kr. Af de särskilda arbetsställena står snickerifa
briken främst med en årsinkomst pr >årsarbetare» af i genomsnitt 
1,149 kr., t ä t t följd af cementfabriken med 1,144 kr.; sist kommer 
kalkbrottet med 1,041 kr. 

I det föregående har årsinkomsten angifvits endast för sådana 
arbetare, hvilkas arbetstid belöpt sig t i l l 270 dagar och däröfver pr 
år och som därför ansetts kunna betecknas som »årsarbetare». Sträc
ker man undersökningen i förevarande fall något längre och härvid 
medtager alla arbetare med en arbetstid pr år af minst 240 dagar, 
utfaller en fördelning af arbetarne efter årsinkomsten på följan
de sätt. 

Arbetarne, fördelade efter årsinkomst. 

Af 705 arbetare med en arbetstid af minst 240 dagar hade allt
så ej mindre än 625 eller 88-6 % en årsinkomst af 800 kr. och där
öfver. Upp till 1,000 kr. och högre kommo 67 % och mer än V af 
hithörande arbetare hunno en årsinkomst af 1,200 kr. och där
öfver. 

I fråga om de olika specialiteterna finner man af bihangstabell 
4, där uppgifter dock meddelas endast för arbetare i åldern 20—65 
år, a t t koksugnsarbetarne vid cementfabriken stodo i främsta rum
met med en genomsnittlig årsinkomst af 1,707 kr. för en arbetstid 
af 270 dagar och däröfver. Därnäst följde snickarne vid snickeri
fabriken, lossare och lastare samt kolkörare vid cementfabriken 
äfvensom stensprängare och lossare vid kalkbrottet, för hvilka samt
liga kategorier medelinkomsten pr år uppgick till öfver 1,300 kr. 
Högre än medelsiffran för samtliga sårsarbetare», som enligt hvad 
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förut påvisats utgjorde 1,093, kommo vidare följande specialiteter, 
nämligen vid kalkbrottet: maskinschaktare (1,191) och kalkugnsar
betare (1,109); vid cementfabriken: schaktugnsarbetare (1,237), ma
skinpersonal (1,231), cementmjölnare (1,227), cementpackare (1,225), 
ringugnsarbetare (1,187), råmaterialsarbetare (1,181), träarbetare (1,167) 
och järnarbetare (1,162); samt vid snickerifabriken: maskinpersonal 
(1,197). Lägst på skalan står däremot gruppen »diverse arbetare» 
med endast 930 kr. vid cementfabriken och 918 kr. vid snickerifa
briken, beroende detta icke minst på, a t t hit synas höra relativt 
många arbetare af de äldsta och yngsta årsklasserna. Det torde t i l l 
sist ännu en gång böra påpekas, at t nu anförda uppgifter angåen
de den genomsnittliga årsinkomsten för olika specialiteter endast 
beröra a r b e t a r e i å l d e r n 20—65 å r och med en v e r k l i g a r b e t s 
t i d af m i n s t 270 d a g a r . 
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Tab. 1. Fabriksarbetare i Limhamn, fördelade efter ålder och anställnings
tid hos arbetsgifvaren. 
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Tab. 2. Fabriksarbetare i Limhamn, fördelade efter ålder och verklig 
arbetstid under året. 
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Tab. 3. Inkomst per timme för fabriksarbetare i Limhamn, fördelade efter 
specialitet och ålder. [Kalkbrottet.] 
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Tab. 3. (Forts.) Inkomst per timme för fabriksarbetare i Limhamn, för
delade efter specialitet och ålder. [Cementfabriken.] 
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Tab. 3. (Forts.) Inkomst per timme för fabriksarbetare i Limhamn, för
delade efter specialitet och ålder. [Snickerifabriken; sammandrag.] 
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Tab. 4. Årsinkomst för fabriksarbetare i Limhamn, fördelade efter spe
cialitet och ålder. [Kalkbrottet.] 
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Tab. 4. (Forts.) Årsinkomst för fabriksarbetare i Limhamn, fördelade efter 
specialitet och ålder. [Cementfabriken.] 
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Tab. 4. (Forts.) Årsinkomst för fabriksarbetare i Limhamn, fördelade efter 
specialitet och ålder. [Snickerifabriken; sammandrag.] 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1906. 

(Preliminär redogörelse.) 

Tredje kvartalet. 

Af de under år 1905 påbörjade arbetsinställelserna kvarstodo vid 
ingången af innevarande års tredje kvartal, såvidt kändt, n:r 18, 28, 
39, 93, 164 och 171 såsom principiellt olösta, ehuru ingen af dem var 
a t t betrakta såsom aktuell arbetsinställelse. 

Af dessa är numera (den 10 jan. 1907) n:r 171 äfven principiellt 
bilagd vid i nästföregående redogörelse angifven tidpunkt. 

Af 1905 års arbetsinställelser kvarstod ännu vid ingången af 
innevarande års tredje kvartal såsom aktuell n:r 149, hvars afslut-
ningsdatum förut angifvits. 

Af de under 1906 påbörjade arbetsinställelserna kvarstodo vid 
tredje kvartalets ingång såsom oafslutade följande, nämligen n:r 16, 
17, 37, 42, 50, 62, 63, 90, 94, 95, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 1:5, 
126, 132, 135, 137, 138, 139, 140 och 145. 

När n:r 16, 37, 63, 94, 116, 117, 118, 119, 120, 124, 125, 132, 
135, 137, 138, 140 och 145 afslutats, finnes i nästföregående redogö
relse angifvet. 

Af öfriga 8 arbetsinställelser äro numera 2 afslutade, nämligen: 

N:r 95, berörande grundläggare och bergsprängare, Göteborg, påbörjad d. 8 maj, 
afslutad d. 4 dec. 

N:r 126, berörande skeppstimmermän, Råå, påbörjad d. 9 juni, afslntad d. 1 nov. 

Af under 1906 års tredje kvartal inträffade arbetsinställelser 
redovisas här nedan 79. Af dessa hafva 25 börjat i juli, 39 i augusti 
och 15 i september, samt hafva, enligt nu tillgängliga uppgifter, direkt 
berört inalles 129 arbetsgifvare och c:a 4,300 arbetare. (För tredje 
kvartalet under förlidet år äro de motsvarande siffrorna: 39 påbörjade 
arbetsinställelser — 12 i juli , 17 i augusti och 10 i september —, hvilka 
direkt berörde 64 arbetsgifvare och c:a 2,700 arbetare. 

Varaktigheten af de i efterföljande öfversikt upptagna 74 arbets
inställelserna, hvilka påbörjats under tredje kvartalet och såväl fak-
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tiskt som principiellt afslutats, kan angifvas för 73. Den närmare 
fördelningen ter sig sålunda: 

Arbetsinställelser med en varaktighet af: 

De återstående fem konflikterna äro ännu pågående och hafva 
varat, en öfver 175 dagar, två öiver 150 dagar, två öfver 100. 

Till sin karaktär äro 67 strejker och 12 af blandad, obestämbar 
eller ej uppgifven karaktär. 

Det fack, som under kvartalet berörts af de flesta konflikterna, 
23, är grofarbetarefacket; i dessa hafva, såvidt kändt, 41 arbetsgif-
vare och c:a 1,200 arbetare varit direkt invecklade. Träarbetarefacket 
har berörts af 9 konflikter, textilarbetarefacket af 7 konflikter, trans
portarbetarefacket af 6 samt järn- och metallarbetarefacket af 5 kon
flikter. 

Samtliga under andra kvartalet påbörjade arbetsinställelser hafva 
haft lokal karaktär. De fördela sig på följande sätt inom de olika 
delarna af landet: 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är kändt i samtliga fall 
utom ett och uppgår, som nämndt, till 129. Hela antalet direkt be
rörda arbetare utgör c:a 4,300, och af dessa kommer det högsta an
talet, e,ller c:a 1,050 (c:a 23 %), på grofarbetarefacket, det näst högsta, 
eller c:a 900 (c:a 21 %), på transportarbetarefacket. 

Antalet strejkande är kändt i samtliga fall utom två och utgör 
tillhopa c:a 3,500; i de återstående 12 arbetsinställelserna af blan
dad, obestämd eller ej uppgifven karaktär voro c:a 820 arbetare 
direkt invecklade. 

Hela antalet under kvartalet förlorade arbetsdagar har beräk
nats uppgå till i rnndt tal 200,000, däraf omkring 11,600 för af kon-
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flikterna indirekt berörda arbetare. Af de 200,000 förlorade arbets
dagarna komma c:a 110,000 på arbetsinställelser, påbörjade under 
nästföregående kvarta l . Främst står grofarbetarefacket med c:a 
105,000 förlorade arbetsdagar, därnäst följer glasarbetarefacket med 
c:a 30,000, transportarbetarefaeket med c:a 16,000, kem.-tekniska 
lacket med c:a 11,000 och järnvägsbyggnadsarbetarefacket med c:a 
7,000 förlorade arbetsdagar. 

I 39 fall hafva arbetsgifvarne icke varit organiserade, i 22 fall 
hafva de ti l lhört organisation, och i 18 fall saknas uppgifter uti 
ifrågavarande hänseende. 

Arbetarne hafva i 39 fall samtliga ti l lhört facklig organisation, 
i 19 fall delvis (däraf i 11 fall med visshet t i l l största delen) och i 
15 fall alla var i t oorganiserade; för 6 fall saknas uppgift härom. 

Konflikternas hufvudorsaker kunna fördelas i följande grupper: 

I 22 fall har arbetarnes hufvudfordran uppgifvits vara kombinerad 
med andra yrkanden. 

Beträffande resultatet må anföras, a t t af de 79 konflikterna 25 
afgjorts genom kompromiss, af hvilka 7 kunna anses hafva utfallit 
i hufvudsak enligt arbetsgifvarnes fordringar, 8 enligt arbetarnes 
fordringar och de öfriga 10 lösts efter ungefär lika stora eftergifter 
å ömse sidor. Af öfriga 54 konflikter hafva 19 ledt t i l l arbetets 
återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda villkoren, i 7 
fall hufvudsakligen med nya arbetare och i 12 fall med den förut
varande arbetsstyrkan. 29 konflikter hafva bilagts i enlighet med 
arbetarnes fordringar. I ett fall har verksamheten öfvergått till 
annan arbetsgifvare. Såsom redan nämnts, äro 5 ännu pågående. 

I ett fall har konflikten lösts genom skiljenämnd. 
Vid en sammanställning af de föreliggande konflikternas orsaker 

och resultat visar det sig bland annat, at t af de 43 konflikter, som 
föranledts af lönefrågor, 11 bilagts i enlighet med arbetsgifvarens 
fordringar, 16 i enlighet med arbetarnes och 14 efter ömsesidiga efter
gifter; 2 äro ännu icke afslutade. Arbetsstyrkan i de 16 löne
konflikter, hvilka bilades helt eller hufvudsakligen i enlighet med 
arbetarnes fordringar, var i 11 fall helt eller delvis organiserad, i 
4 fall oorganiserad. I ett fall saknas upplysning i detta afseende. 

För öfrigt kan anmärkas, a t t enligt de föreliggande uppgifterna, 
2 7 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar parterna emellan, 
under det att i 52 fall några dylika icke ägde rum. 
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Aftals- och kontraktsbrott medgifves, äfven af vederbörande 
part, hafva genom arbetsinställelse förekommit i 2 fall. I 21 fall 
framkastar den ena parten beskyllning i detta hänseende mot den 
andra. I 37 fall uppgifves samstämmigt intet aftals- eller kontrakts
brott hafva förekommit, i 10 fall, angående hvilka uppgift föreligger 
endast från den ena parten, besvaras frågan likaledes nekande, och 
rörande 9 arbetsinställelser lämnas af uppgifterna ingen tillförlitlig 
ledning i denna punkt. 

Rörande 61 af de 79 här omnämnda arbetsinställelserna märkes, 
a t t icke några nya arbetare antogos under konflikten; i 12 fall an
togs en del nya arbetare, och i 4 fall fylldes ledigheterna fullstän
digt. I 2 fall äro uppgifterna ofullständiga. Under konfliktens lopp 
uppgifves en del arbetare ha återgått i 11 fall. Efter konfliktens 
slut återgingo alla de förutvarande arbetarne i arbetet i 52 fall, en 
del i 15 fall; i 5 fall återvände inga. Rörande 2 konflikter äro upp
gifterna bristfälliga. 5 konflikter äro, som nämndt, ännu pågående. 

Vidkommande här redovisade under 190G års tredje kvartal in
träffade 79 konflikter hafva svar ingått från bägge parterna i 56 
fall, endast från arbetsgifvare i l l fall och endast från arbetare i 3 
fall. Rörande 5 konflikter föreligga uppgifter från K. Kommers-
kollegii ombud och den ena parten, rörande 2 endast från K. Kom-
merskollegii ombud och rörande 2 från den ena parten och magistrat, 
resp. kommunalnämnds ordförande. 
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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 1906. 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerekollegii 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. 
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i Sverige, påbörjade under år 1906. 
kvartalet. 

från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. s= 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. 
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i Sverige, påbörjade under år 1906. 
kvartalet. 

från arbetsgifvarncs, anförda inom parentes.) 
omb. = K. KommerskoUegii ombad. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Tredje 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1906. 
kvartalet. 

från arbetsgifvames, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombnd. 
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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 1906. 
kvartalet. 

frän arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = 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. 
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i Sverige, påbörjade under år 1906. (Forts.) 
kvartalet. 

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

(Arbetarnes nppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare 



ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE ÅR 1906. 513 
i Sverige, påbörjade under år 1906. (Forts.) 
kvartalet. 

från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsförmedling under år 1906. 
Tredje kvartalet. 

Under hänvisning till tabellerna å sid. 519—531 redogöres här 
för de hufvudsakliga resultaten af verksamheten under innevarande 
års tredje kvartal vid de offentliga arbetsförmedlingsanstalterna i 
Sverige. Förutom de absoluta talen för frekvensen vid anstalterna 
meddelas uppgifter om proportionen mellan antalet arbetssökande, 
lediga platser och t i l lsat ta platser, enär däraf kunna dragas vissa 
slutsatser rörande arbetsmarknadens läge. 

Därjämte bifogas en summarisk redogörelse för arbetsförmed
lingsverksamheten under kvartalet vid Köpenhamns arbetsanvisnings-
kontor samt vid förmedlingsanstalter i Norge och Tyskland. 

Sverige. 

Under hela tredje kvartalet har arbetsförmedlingsverksamhet 
bedrifvits vid kommunala anstalter i 8 svenska städer, nämligen 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Hälsingborg, Norrköping, Karl
stad och Sundsvall. 

E h u r u flertalet af dessa kommunala anstalter helt nyligen in
r ä t t a t s och följaktligen ännu ej hunnit full utveckling, ä r deras 
verksamhet redan af betydande omfattning, såsom ock framgår af 
nedanstående siffror. 
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P å 100 lediga platser kommo sålunda: 

På 100 arbetssökande kommo: 

De ofvanstående siffrorna för resultaten af den offentliga arbets
förmedlingen i Sverige tyda på goda konjunkturer med i allmänhet 
stark efterfrågan å arbetskraft. Betraktas alla anstalterna såsom 
en enhet, så finner man, a t t under jul i månad de arbetssökande 
männen voro talr ikare än antalet för dem lediga platser, men under 
augusti voro redan de sistnämnda flera och under september, då 
höstsäsongen på allvar börjat, var tillgången på manlig arbetskraft 
alldeles för ringa i förhållande till efterfrågan. Än knappare var 
som vanligt antalet kvinnliga arbetssökande; under september mot
svarade det endast något öfver hälften af antalet för kvinnor dispo
nibla platser. 

Denna disproportion mellan tillgång och efterfrågan på kvinnlig 
arbetskraft framträder skarpast beträffande det husliga arbetet, inom 
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hvilket anmäldes tillhopa 2,759 arbetssökande och 4,759 lediga platser, 
hvaraf endast 2,109 kunde tillsättas. Likartade siffror förekommo 
äfven i fråga om anställning inom hotell-, kafé- och restaurantrörelse. 

För manliga arbetare förmedlades naturligtvis flertalet anställ
ningar inom byggnadsarbete, land- och vattentransport samt grof-
arbete af andra slag, men äfven utbildade yrkesarbetare inom olika 
fack finna allt mer förenligt med sin fördel att anlita de offentliga 
arbetsförmedlingsanstalterna. 

Bland dessa står Hälsingborgsanstalten fortfarande främst i 
fråga om förmedling för jordbrukets behof; vid samtliga anstalter 
anställdes under kvartalet tillsammans 581 personer inom dylikt 
arbete; mera än dubbelt så många platser stodo anmälda lediga. 

Kommunal arbetsförmedlingsanstalt i Karlskrona. I anledning 
af därom väckt motion tillsatte stadsfullmäktige i Karlskrona den 
27 april 1905 en kommitté för utredande af frågan om inrättande 
af en kommunal arbetsförmedlingsanstalt. Sedan kommitterade 
den 10 okt, samma år afgifvit sitt betänkande, beslöto stadsfullmäk
tige upprättandet af en dylik anstalt under namn Karlskrona arbets
förmedling. Anstalten, som trädde i verksamhet den 15 sistlidne 
augusti, hade vid september månads slut att uppvisa följande re
sultat: 

Under de här behandlade första veckorna af sin verksamhet har 
anstalten gifvetvis ej kunnat uppvisa några afsevärda resultat; de 
förmedlade anställningarna afsågo på den manliga afdelningen före
trädesvis grofarbete, på den kvinnliga afdelningen huslig tjänst. 

Norge. 



ARBETSFÖRMEDLING UNDER ÅR 1906. 517 

På 100 lediga platser kommo sålunda: 

Ofvanstående uppgifter för de norska anstalterna gifva vid 
handen, att arbetsmarknaden under nu behandlade höstkvartal hade 
e t t betydligt gynnsammare läge än de båda nästföregående årens. 
Denna gång har jämväl Kristianiakontoret at t uppvisa någorlunda 
tillfredsställande resultat för det manliga arbetet, hvarinom sär-
skildt järn- och metallarbetare af alla slag voro eftersökta. 

P å kvinnlig arbetskraft var öfverallt stark efterfrågan, dock ej 
vid Trondhjemsanstalten, som synes vara föga anlitad beträffande 
såväl manligt som kvinnligt arbete. 

Köpenhamn. 
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Köpenhamnsanstalten nar under detta kvar ta l på ett storartadt 
sätt fullföljt den utvidgning af sin verksamhet, som konstaterats 
för de nästföregående kvartalen. Beträffande alla slag af arbete 
har den a t t uppvisa betydliga resultat på såväl den manliga som 
kvinnliga afdelningen. Särskildt må observeras, att sammanlagdt 
1,200 platser förmedlats för jordbrukets behof. 

Tyskland. 

Tillgängliga summariska uppgifter från c:a 640 arbetsförmed
lingsanstalter i Tyskland utvisa följande hufvudsakliga resultat. 

Ofvanstående siffror rörande arbetsförmedlingsverksamheten i 
Tyskland ge vid handen, a t t arbetsmarknaden fortfarande hade att 
glädja sig åt goda konjunkturer med stark efterfrågan å arbetskraft; 
under september månad var antalet lediga platser betydligt större 
än de arbetssökandes antal. 



ARBETSFÖRMEDLING UNDER ÅR 1906. 519 

Verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
i Sverige under tredje kvartalet 1906. 



520 ARBETSFÖRMEDLING. 

Verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 



ARBETSFÖRMEDLING. 521 

i Sverige under tredje kvartalet år 1906. 



522 

Verksamheten vid Stockholms 
under tredje 



523 

arbetsförmedlingsanstalt 
kvartalet år 1906. 



524 

Verksamheten vid Göteborgs 
under tredje 



525 
arbetsförmedlingsanstalt 
kvartalet år 1906. 



526 

Verksamheten vid Malmö arbetsförmedlingsanstalt 
under tredje kvartalet år 1906. 



527 

Verksamheten vid Lunds arbetsförmedlingsanstalt 
under tredje kvartalet år 1906. 



528 

Verksamheten vid Hälsingborgs arbetsförmedlingsanstalt 
under tredje kvartalet år 1906. 



529 

Verksamheten vid Norrköpings arbetsförmedlingsanstalt 
under tredje kvartalet år 1906. 



530 

Verksamheten vid Karlstads arbetsförmedlingsanstalt 
under tredje kvartalet år 1906. 



531 

Verksamheten vid Sundsvalls arbetsförmedlingsanstalt 
under tredje kvartalet år 1906. 



532 

Verksamheten vid offentliga arbetsförmedlingsanstalter 
i Norge 

under tredje kvartalet år 1906. 



REGISTRERING AF SJUKKASSOR I SVERIGE ÅR 1906 . 5 3 3 

Registrering af sjukkassor i Sverige år 1906. 
Tredje kvartalet. 

(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 



534 REGISTRERING AF SJUKKASSOR I SVERIGE ÅR 1906. 



535 

Lifsmedelspriser 
å olika orter i riket år 1906. 

Tredje kvartalet. 



536 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1906. 537 
och medelpris. 



538 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1906. (Forts.) 539 
och medelpris. 



540 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1906. (Forts.) 541 
och medelpris. 



542 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1906. (Forts.) 543 
och medelpris. 



544 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1906. (Forts.) 545 
och medelpris. 



546 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1906. (Forts.) 547 
och medelpris. 



548 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1906. (Forts.) 549 
och medelpris. 



550 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1906. (Forts.) 551 
och medelpris. 



552 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1906. 553 
och medelpris. 
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