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Öfversikt. 

Tredje kvartalet 1907. 
Arbetsmarknadens sedan flera år tillbaka särdeles goda läge och 

stora lifaktighet fortforo i stort sedt oförändrade äfven under 1907 ars 
tredje kvartal. Dock saknades ej tecken till ett omslag, i det att 
särskildt inom byggnadsverksamheten visade sig obenägenhet att 
under de rådande strama penningtiderna påbörja nya företag. I öfrigt 
hade snart sagdt alla industriella företag fullt upp med arbete flera 
månader framåt, och den tillgängliga arbetskraften blef strängt 
anlitad under höstmånaderna, då transportverksamheten som vanligt 
starkt konkurrerade om densamma. 

De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna hade svårt att anskaffa 
tillräckligt med dugliga arbetare, om ock ej i samma grad som på 
våren. Frekvensen vid anstalterna var synnerligen liflig med 17,658 
arbetsansökningar, 19,022 lediga och 9,489 tillsatta platser. 

Äfven under detta kvartal lyckades arbetarne i stor omfatt
ning utverka förbättrade arbetsvillkor. Under kvartalet ingingos 
{eller förnyades) ej mindre än 240 kollektivaftal, berörande c:a 
1,400 arbetsgifvare och 29,000 arbetare; samtliga aftal torde hafva 
medfört en afsevärd höjning af minimilönen eller andra förbättringar 
i löne- och arbetsförhållandena. 

Arbetsinställelser förekommo icke i samma mängd som under 
näst föregående kvartal; deras antal var 70, berörande 170 arbets
gifvare och 6,800 arbetare. Antalet förlorade arbetsdagar beräknas 
till 212,000. Dessa siffror äro ungefärligen lika med dem för mot
svarande tid föregående år. 

Under kvartalet registrerades 20 sjukkassor; 2 sådana upphörde 
med sin verksamhet. 

Efter kvartalets utgång har läget å penningemarknaden än mer 
försvårats och kännbart dämpat verksamheten inom en mängd yrkes
grenar. Arbetsförmedlingsanstalternas förmedlingsresultat för fjärde 
kvartalet bära ock vittne om den minskade lifaktigheten inom 
affärslifvet. Under november och december månader har otvifvel-
aktigt arbetslöshet förekommit i något större utsträckning än vanligt. 
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Arbetsmarknaden inom olika näringsgrenar i Sverige 
under tredje kvartalet 1907. 

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

I det hela fortforo de goda konjunkturerna på arbetsmarknaden 
under 1907 års tredje kvartal. Närings- och njutningsmedelsindu
striens olika grenar hade fortfarande gynnsam arbetstillgång, i vissa 
fall bättre än föregående kvartal. Slakteri- och charkuteriyrket 
hade under kvartalet säsong, men de dåliga konjunkturerna inom 
denna bransch härskade fortfarande. Af de noggranna uppgifter 
som finnas för Stockholms bagerier, synes att någon minskning i 
arbetstillgången inträdt. 

Textilindustrien arbetade liksom förut under mycket gynnsamma 
förhållanden och hade brist på kvinnliga arbetare. Från Gräile rap
porteras dock någon minskning i efterfrågan och från Lund dålig 
arbetstillgång, så att en fabrik arbetat med half styrka. 

Beklädnadsindustrien hade ej säsong, hvarför arbetstillgången 
inom handtverket varit mindre; från flera håll beskrifvas dock för
hållandena inom skrädderiyrket såsom bättre än motsvarande tid i 
fjol. Detsamma gäller skomakeriyrket, där den allt mer öfverhand-
tagande fabrikationen, oberoende af säsongförhållandena, haft god 
arbetstillgång. Inom konfektionsbranschen rådde brist på arbetskraft. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien arbetade liksom förut under 
högkonjunktur; någon minskning rapporteras endast från Stock
holm och Hälsingborg, hvaremot flerstädes uppgifves förbättring. A 
yrkeskunnigt folk rådde fortfarande brist. 

Sedan lockouten inom kakelindustrien blifvit häfd den 26 au
gusti hade denna bransch normal arbetstillgång. Stenhuggerierna i 
Blekinge och Halland hade god afsättning, och brist rådde på 
arbetskraft. 

Byggnadsverksamheten var nästan öfverallt liflig. Detta synes 
dock endast ha berott därpå att nybyggnader påskyndades till höst
flyttningen, medan nya företag i högst ringa utsträckning påbörjats. 
I Stockholm hade således asfalt- och cementarbetare samt mureri-
arbetsmän åtminstone under senare delen af kvartalet tämligen god 
och bättre arbetstillgång än i fjol, bergsprängare och grundläggare 
däremot ökad arbetslöshet. 

Arbetstillgången vid sågverken och brädgårdarna var i allmän
het försämrad och skeppningen minskad; bland de norrländska hamn-
och stufveriarbetarne rådde i samband därmed arbetsbrist. 
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Grufdrift m. m. 

Häls ingborg . Vid de skånBka kolgrufvorna har arbetstillgängen varit god och 
tillgången på arbetskraft delvis otillräcklig. Förberedande arbeten pågå i och för öpp
nande af ett nytt kolgrufveeehakt i närheten af Hyllinge grufva. 

Hälsingborgs kopparverk har haft god arbetstillgång och sysselsätter 390 arbetare. 
Fa lun . Arbetstillgängen inom grufarbetarefacket har varit god. Ganska stor 

efterfrågan å arbete. 
Luleå. Vid Luleå järnverks aktiebolags anläggning vid Karlsvik hafva under 

kvartalet 280 man haft full sysselsättning. 
Hvarkeri öfvertidsarbete eller förkortning af arbetstiden har här förekommit. 
Malmexporten från Luleå har bedrlfvits i samma omfattning som under mot

svarande kvartal 1906 och med en arbetsstyrka af 151 man. 
Öfverfiöd på arbetskraft har visat sig. 
Någon förändring i arbetstiden har här ej förekommit, utan har den som förut 

uppgått till 8 ä 10 timmar. 
Malmberget . Tillgången å arbete har varit god. Vid aktiebolaget Gellivare 

malmfält sysselsattes vid Blutet af juli månad 1.460 man, augusti och september 
1,437 man. 

Vid Nautanens kopparfält utgjorde arbetsstyrkan resp. 188, 195 och 191 man. 
I Koskullskulle voro sysselsatta 275 man. 
Brist på arbetskraft under juli och augusti i Malmberget och öfverfiöd därstädes 

under september äfvensom hela kvartalet i Nautanen. 
Förkortning af arbetstiden har ägt rum i Nautanen för maskinisterna från 84 till 

56 timmar samt för järn- och metallarbetarne från 60 till 54 timmar per vecka. 
Kiruna . Vid Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag och Tuolluvaara grufaktie-

bolag har arbetstyrkan utgjort: 

Under juli månad ökades arbetarestammen såväl vid grufvorna som vid andra 
arbeten med tillsammans 94 man; öfrlga månader åter uppvisa minskning, beroende 
dels därpå att under sommaren antagits tillfälligt arbetsfolk för arbeten, som då måste 
utföras, dels ock därpå att en del arbetare fullgjort värnplikt. 

Antalet å bolagens kontor anmälda arbetssökande har uppgått till ett trettiotal 
under juli, ett tjugutal under augusti och ett tiotal under september. 

Under kvartalet hafva från Kiruna till Narvik afsändts 428,018,» ton järnmalm 
för Luossavaarabolaget och 27,552,4 ton för Tuolluvaarabolaget. För sistnämnda bolag 
försändes därjämte till Luleå 6,007 ton dylik malm. 

För statens räkning hafva under kvartalet pågått undersökningsarbeten å Luossa-
vaara malmberg, därvid arbetsstyrkan utgjort under juli 25 a 30 man, under augusti 
50 och under september 70 man. Under de båda förstnämnda månaderna hafva 
arbetena hufvudsakligen varit af förberedande art, under det att den egentliga gruf-
brytningen varit förlagd till september. Intill den 1 oktober hade omkring 4,000 ton 
malm brutits. 

Närings- och njutningsmedelsindustrien. 

Kvarnindustrien. 

Stockholm. Oförändradt god-arbetstillgång och brist på arbetskraft. 
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Uppsala. Arbetstillgången har i likhet med föregående kvartal varit god: där
emot har brist på arbetskraft i någon mån varit kännbar. 

E s k i l s t u n a . Oförändrade arbetsförhållanden; god tillgång på arbetare. 
Kalmar . Arbetstillgång god. Under aug. månad erhöll perBonalen en löneför

höjning af 100 kr. pr 4r och man. Arbetsstyrkan har utgjort 161 man. 
Malmö. Mindre god arbetstillgång. 90 arbetare sysselsättas i facket och hafva 

under kvartalet haft 984 arbetslösa dagar. 
Häls ingborg . Normal arbetstillgång. 
Halmstad. Mycket god tillgång å arbete. Vid Halmstads ångkvarn nedlades 

rörelsen i jnli. Nuvarande arrendatorn, som innehar arrendet till 1 nästa Jan., öfvertog 
nämligen då ledningen af den stora elektriska valskvarnen i Falkenberg, och dit för
flyttades nästan all personal från Halmstads valskvarn. Den 1 jan. öfvergår ångkvarnen 
här i Halmstad till annan ägare. I samband med flyttningen till Falkenberg höjdes 
lönerna något oeh utgöra nu i genomsnitt 90 a 100 kr. i mån. för mjölnare och SS'SO 
för magasinsarbetare. 

Göteborg. Arbetstillgången god. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha 
ungefär motsvarat hvarandra. Under kvartalet sysselsattes ett 80-tal flera arbetare 
än vanligt. 

Arbetstiden är 69 timmar pr vecka för kvarnarbetare och 60 timmar för magasins-
och öfriga arbetare. 

Timlönen är 34 öre för manlig oeh 19 öre för kvinnlig arbetare. 
Gäfle. Tillgången på arbete var god och arbetskraften normal. 

Bageriyrket. 

Stockholm. Vid Stockholms bageriers arbetsbyrå har anskaffats arbete: 

Vid sept. månads slut var antalet arbetslösa 42. Motsvarande siffra var för jnli 
37, för aug. 39. Arbetslösheten har sålunda något obetydligt ökats under kvartalet, 
medan den förra året minskades. Jfr >Medd.> 1906, s. 435. 

Uppsala. Arbetsförhållandena ha varit normala, sedan den i början af juni 
igångsatta lockouten blifvit häfd den 17 juli. 

E s k i l s t u n a . Förbättrad arbetstillgång sedan näst föregående kvartal; brist på 
arbetskraft och öfvertidsarbete för finbagare. 

Kalmar. Arbetstillgång god. Kalmar ångbageribolag sysselsatte 30 arbetare. 
Arbetskraft tillräcklig. 

Malmö. God arbetstillgång. 
Ha lmstad . Arbetstillgången god. Till följd af de ovanligt höga mjölprisen har 

man rätt betydligt måst minska brödets vikt, särBkildt inom de privata bagerierna. 
Föreningsbagerierna ha däremot bibehållit vikten i det närmaste oförändrad, och till
strömningen till dem har därför ökats. Medlemsantalet i Halmstads Bageriförening 
n. p. a. — den största på platsen — utgör för närvarande 1,060 och i Östra Bageri
föreningen 250. 

Gäfle. Arbetstillgången var som vanligt god och något bättre än förra kvartalet. 
Brist rådde på arbetskraft. Arbetstiden var 60 timmar pr vecka och veckolönen 18 
till 27 kronor. 

Sockerindustri m. m. 

Stockholm. Oförändrade arbetsförhållanden och lika med föregående år. 
Lund. Vid en sockerfabrik afskedades under september ett 40-tal kvinnliga 

arbetare på grund af arbetsbrist, under oktober ett 100-tal manliga. 
Häls ingborg . Normal arbetstillgång, men öfverflöd pä arbetskraft. 
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Göteborg. Vid choklad- och konfektyrfabrikerna har arbetstillgången varit god 
och något bättre än under föregående kvartal. Vid en fabrik måste man t. o. m. åter
kalla resande, emedan man ej kunde hinna med att utföra alla inkommande order. 

På arbetskraft har delvis radt brist hvad yrkesskickliga arbetare beträffar: men 
öfveriiöd på andra. 

Vid en fabrik sysselsattes ett 100-tal och vid en annan ett 80-tal, såväl manliga 
som kvinnliga, arbetare. 

Arbetstiden är 60 timmar pr vecka. Öfvertidsarbete förekom, fast i mindre ut
sträckning. Arbetslöshet förekom ej. 

S u n d s v a l l . Karamelltillverkningen har kraft öfvertidsarbete. 

Bryggeriindustrien. 

Uppsala. Arbetsställningen är i hufvudsak densamma som under föreg. kvartal. 
E s k i l s t u n a . Något ökad konsumtion under sommarmånaderna såsom vanligt. 
Kalmar . Arbetstillgången god. Öfvertidsarbete har förekommit. 
Ka r l sk rona . Arbetstillgången något så när god; något bättre än under förra 

kvartalet. 
Malmö. God arbetstillgång. 
Göteborg. Bland bryggeri- och mineralvattensarbetare är arbetstillgången god 

och ungefår lika med föregående kvartal. 
Apotekarnes Förenade vattenfabriker sysselsatte under kvartalets månader resp, 

18, 15 och 14 arbetare. Bland dessa har lönerörelse pågått sedan i mars och afslutades 
densamma under kvartalet. Veckolönen höjdes med 3 kr. för manliga och 2'50 för 
de kvinnliga arbetarne, eller till reps. 21 och 12 kronor. 

Timlönen vid öl- och porterbyggerierna är för tillverkningsarbetare 37 öre och 
vid svagdrickshryggerierna 86 öre. Tappningsarbeterskorna betalas med 24 öre pr 
timme. 

Vid de Carnegieska fabrikerna var arbetstillgången normal och lika med före
gående kvartal. 

Bruket sysselsatte under kvartalets månader resp. 650, 546 och 548 arbetare. 
Gäfle. Arbetstillgången fortfarande god. BryggareförbuudetB Gäfleafdelning, som 

hade den 30 sept. 22 manliga medlemmar, har begärt förhöjning å arbetslönerna. 
Sundsva l l . Inom bryggeriindustrien har arbetstillgången varit jämn. 
Luleå. Inom bryggeriindustrien har tillgången på arbete under detta kvartal 

varit mindre än under andra kvartalet, detta beroende på inskränkning i ölförsäljnings-
rättigheter. 

Tobaksindustrien. 

Uppsala . Arbetstillgången har varit god, under det tillgången på arbetskraft 
varit synnerligen otillräcklig. 

Kar l skrona . God arbetstillgång; regelbundet öfvertidsarbete har förekommit 
under september. I öfrigt normala förhållanden. 

Malmö. God arbetstillgång. 
Göteborg. Inom cigarrindustrien var arbetstillgången god. På arbetskraft 

rådde brist. Arbetareorganisationens medlemsantal var 301; däraf 94 män och 207 
kvinnor. Arbetslöshet förekom endast på grund af sjukdom. Bland snuf- och tobaks-
arbetarne var arbetstillgången god. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha mot
svarat hvarandra. Öfvertidsarbete förekom icke, ej heller förkortning af arbetstiden. 

Fa lun . Arbetstillgången har varit god inom tobaksindustrien. Brist på arbets
kraft har förekommit. 

Gäfle. Arbetstillgången har varit god och något förbättrad. P. C. Settigs 
cigarrfabrik sysselsatte 222 arbetare och en mindre fabrik 45. 
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Tobaksarbetarefackföreningen räknade under kvartalet 7 manliga, och 50 kvinnliga 
medlemmar. 

Margarintillverkningen. 

Kalmar. Arbetstillgången god, bättre än föregående kvartal. Tillströmningen af 
arbetare från andra yrken och grofarbetare var större än efterfrågan inom industri
grenen. Något Sfvertidsarbete liar förekommit. 

Göteborg. Bland margarinarbetare var arbetstillgången god. 
Tillgång och efterfrågan på arbetskraft motsvarade hvarandra. 
Arbetstiden var 58l/s timmar pr vecka. Öfvertidsarbete förekom under kvartalet. 
Arbetarne voro indelade i olika lönegrupper med olika timlön. Ben genomsnittliga 

timlönen berSknas, året om, utgöra 35 öre för de manliga och 22 öre för de kvinnliga 
arbetarne. 

Arbetareorganisationen räknade under kvartalet 125 medlemmar, däraf 102 män 
och 23 kvinnor. Arbetslöshet förekom ej. 

Slakteri- och charkuteriyrket. 

Stockholm. Arbetstillgången god eller någorlunda god och förbättrad såsom 
vanligt under denna tid af året. God tillgång eller öfverflöd på arbetare, emedan till 
följd af dåliga konjunkturer i branschen en del fabriker 1 landsorten nedlagt sin verk
samhet. 

Uppsala. Arbetsförhållandena ha varit normala; löneförhöjning är genomförd. 
Norrköping. God arbetstillgång med jämn tillgång på arbetskraft. Arbetstiden 

är 60 timmar pr vecka; aflöningen 22 kr. pr vecka för arbetare, som varit i yrket i 8 
år; öfriga 18 kr. pr vecka. 

Kalmar . Arbetstillgången god. Arbetsförtjänsten har för charkuteriarbetare 
varit 20 kr. pr vecka, för slakteriarbetare 18 kr. 

Ha lmstad . Ställningen normal. Arbetstiden i Tegel 10 timmar. Somliga dagar 
har den dock uppgått till 12 ä 13 timmar, under det att den andra dagar understigit 
10 timmar, allt beroende på arbetstillgången. 

Göteborg. Bland charkuteriarbetame har arbetstillgången varit normal. 
Gäfle. Ehuru Ingen uppgift inkommit, torde ställningen vara normal. 
Sundsval l . Inom slakteri- oeh oharkuteribranschen har arbetstillgången varit 

god och arbetsprisen stigit. I medlet af juni bildades en förening af charkuteriidkare 
inom distriktet för tillvaratagande af gemensamma intressen. 

Textilindustrien. 

Stockholm. Inom bomullsspinneri- och väfveribranschen var arbetstillgången 
fortfarande mycket god med brist på arbetskraft. Vid ett bomullsspinneri- och väfveri-
aktiebolag sysselsattes följande antal arbetare; 

Norrköping. Arbetstillgången liksom föregående kvartal sardeleB god; fortfarande 
brist på dugliga väfverskor och minderåriga, synnerligast till spinnerierna. Arbets
tiden i bomullsfabrikerna 60 och i yllefabrikerna 62>/a timmar pr vecka. Under juli 
månad var antalet medlemmar i de olika till Svenska Textilarbetareförbundet anslutna 
fackföreningarna (afdelningarna) 902 män och 851 kvinnor, under augusti 942 män och 
1,026 kvinnor och vid september månads utgång 1,052 mån och 1,053 kvinnor, vid 
kvartalets slut alltså sammanlagdt 2,105 medlommar. 
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Kar l sk rona . Tillgången på arbete god, men på arbetskraft otillräcklig; i synner
het rådde brist på väfverskor, hvilken anses bero på utflyttning till de större städerna. 
Öfvertidsarbete har förekommit. 

Malmö. Arbetstillgång mycket god. 149 män och 521 kvinnor tillhöra nu orga
nisationen. Tvenne nya afdelningar inom textilarbetarefacket hafva under kvartalet 
bildats. 

Lund. För textilarbetarna har arbetstillgången varit dålig. Vid den största af 
härvarande fabriker, har arbetet pågått med half arbetsstyrka, så att arbotarne varit 
fria hvarannan vecka. 

Häls ingborg . Hälsingborgs jacquardväfveriaktiebolag har haft god arbetstill
gång och tillräcklig arbetskraft, fabriken sysselsätter cirka 185 arbetare. Vid Skånska 
jutefabriks-aktiebolaget har arbetstillgången icke motsvarat fabrikens produktionsför
måga, dock har en mindre förbättring inträdt i jämförelse med närmast föregående 
kvartal. 

Brist på väfverskor har förelegat, hvarför i medeltal 8 % af väfstolarna varit 
stillastående. Anställda arbetare voro under juli 299, augusti 307 och september 805. 

Ha lms tad . Mycket god arbetstillgång liksom förut under året. Vid Slottsmöllans 
klädesfabriker ha cirka 550 arbetare — manliga och kvinnliga — varit anställda. 
Brist på arbetskraft har förmärkts. Särskildt har det varit svårt att erhålla tillräcklig 
kvinnlig arbetsstyrka. Några mindre löneförhöjningar, gällande enstaka arbetare, ha 
ägt rum, men ej några genomgående. Arbetstiden 10 timmar. 

Göteborg. Vid ett kamgarnsspinneri, som sysselsätter 415 arbetare, var arbets
tillgången god. 

Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha motsvarat hvarandra. 
Arbetarne ha erhållit en löneförhöjning med 10 «,i. 
Öfvertidsarbete förekom icke, ej heller förkortning af arbetstiden. 
Inom repslageribranschen var arbetstillgången — i likhet med föregående kvartal 

— god. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft motsvarade hvarandra; dock rådde i 
Allmänhet brist på yrkesskickliga arbetare. 

En härvarande fabrik sysselsatte under kvartalets månader resp. 21, 18 och 19 
arbetare. 

Öfvertidsarbete förekom ej, ej heller någon arbetslöshet. 

Gäfle. Arbetstillgången var mycket god, om ock i något fall försämrad, men allt
jämt brist på arbetskraft. Till följd af de höga priserna, som för närvarande gälla å 
såväl garn som väf, har efterfrågan minskats något under augusti och september, men 
det oaktadt råder för närvarande brist å båda delarna. 

Vid Gäfle manufakturaktiebolag sysselsattes den sista juli, sista augusti och 
sista september i spinneriet resp. 231, 228 och 226 arbetare, i väfveriet resp. 97, 96 
och 93 arbetare, i färgeriet och blekeriet resp. 41, 39 och 39 arbetare. 

Vid Gäfle ångväfveri har nytt arbets- och löneaftal genomförts. 
Gäfle textilarbetarefackförening hade den 31 juli och 31 augusti 22 manliga och 

44 kvinnliga medlemmar samt den 30 aept. 22 manliga och 42 kvinnliga. 
Arbetstillgången har varit god och bättre än förut inom repslageriet. men brist 

har förekommit på arbetskraft. Öfvertidsarbete har användts i mindre utsträckning. 

Beklädnadsindustrien. 

Hattillverkningen. 

Stockholm. Tillräcklig arbetstillgång inom stråhattillverkningen. För samma 
l»brik som förut meddelas följande siffror: 
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(Jfr »Medd.» 1906, s. 424.) 
Inom fllthattfabrikationen god arbetstillgång och brist pa arbetskraft. 
Kar l skrona . Arbetstillgången mycket god, som vanligt bättre än under andra 

kvartalet. 

Skrädderi- och sömnadsyrket. 

Stockholm. Klen arbetstillgång Inom skrädderiyrket till följd af säsongför
hållanden. Sannolikt öfverflöd pa arbetskraft. Dock förmodligen bättre än föregående år. 

Fortfarande god arbetstillgång inom konfektions- och linnesömnadsbranschen och 
brist på arbetskraft. 

Jämförelsevis god tillgång på arbete inom klädningssömnaden. 
Fortfarande brist på arbetskraft inom halsduksfabrikationen. 
Uppsala . Arbetsställningen densamma som under föregående kvartal. 
E s k i l s t u n a . Minskad aTbetstlllgång sedan föregående kvartal till följd af ars-

tiden, men äfven något sämre i jämförelse med föregående år samma tid. 
Jönköping . Arbetstillgången riklig beträffande herrskrädderiet. 
Kalmar . Arbetstillgången god, lika som under föregående kvartal. 
Kar l skrona . Arbetstillgången normal, dock utvisande någon förbättring i jäm

förelse med motsvarande säsong föregående år; god tillgång på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgång god bland skräddare och sömmerskor. 
Häls ingborg . För skrädderiarbetare har arbetstillgången under kvartalet varit 

ringa p& grund af yrkets säsongnatur. Skrädderiarbetarnes fackförening räknade 69-
manliga och 104 kvinnliga medlemmar. 

Ha lmstad . Inom skrädderi- och sömnadsyrket har arbetstillgången för att vara 
i den s. k. tysta säsongen varit god. Snarare brist än öfverflöd på arbetskraft. 

Göteborg. Inom damkonfektionsbranschen var arbetstillgången mycket god, t. 
o. m. bättre än under föregående kvartal. Detta kommer sig däraf, att fabrikationen, 
af inkomna beställningar å vinterplagg påskyndas mycket i detta kvartal. 

Ett härvarande aktiebolag sysselsatte under juli 761, augusti och september 770. 
arbetare; härtill kommer administrationspersonalen med 121 personer samt dessutom 
den mängd af sömmerskor, som sysselsättas med arbete i hemmen. 

På arbetskraft har rådt gtor brist och trots upprepad annonsering har tillräckligt 
antal sömmerskor icke anmält sig för erhållande af arbete. 

Lönehöjningar eller — sänkningar förekommo ej. 
Yeckoförtjänsten utgjorde 1 medeltal för tillskärare och körsnärer kr. 33-91. 
Sömmerskornas afiöning var följande: för 13 st. 15—20 kr. pr vecka, för 274 st. 

10—14-50 kr. pr vecka, för 812 st. 5—9-50 kr. per vecka. Därjämte 73 elever med en 
afiöning af under 5 kr. pr vecka. 

Arbetstiden utgjorde i liket med föregående kvartal 54 timmar pr vecka. 
Öfvertidaarbete förekom fr. o. m. den 22 augusti med 1 timme pr dag utom lördagar. 
Arbetstillgången under detta kvartal var jämförelsevis bättre än under mot

svarande tid föregående år. 
Gäfle. Arbetstillgången har varit medelmåttig och delvis öfverflöd på arbetskraft. 

Trikåfabrikationen. 

Stockholm. Delvis god, delvis till följd af Bfverspekulation mindre god arbets
tillgång inom trikåfabrikationen. 

Kar l skrona . Förhållandena lika med förra kvartalets. 
Gäfle. Arbetstillgången var knapp under förra, men riklig under senare delen 

af kvartalet. Hos A. Ferd. Sjöbergs trikåfabrik sysselsattes den 31 juli 63, den 31 ang. 
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66 och den 30 sept. 68 arbeterskor. Brist rådde på arbetskraft. Arbeterskornas vecko-
färtjänst uppgick till 12, 15 ä 17 kronor. 

Skomakeriyrket. 

Stockholm. Någorlunda god arbetstillgång inom handskomakeriet. Försämring 
till följd af årstiden. Normala förhållanden inom skofabrikationen. 

Uppsa la . Tillgång på arbete och arbetskrafter har fortfarande varit god. 
E s k i l s t u n a . Jämn och oförändrad arbetstillgång med brist på arbetare. 
Kalmar . Arbetstillgången liten. Någon brist på arbetskraft. 
Ka r l sk rona . Med hänseende till säsongen tämligen god arbetstillgång. 
Malmö. Vid skofabrikerna sysselsättas 600 arbetare; god arbetstillgång. 
Hä ls ingborg . Skofabrikerna hafva haft god arbetstillgång och tillräcklig 

arbetskraft. För handskomakare har förelegat god arbetstillgång och delvis brist på 
arbetskraft. 

Ha lms tad . God arbetstillgång liksom förut under sommaren. Nästan omöjligt 
att erhålla fackdugliga arbetare. Några enstaka små löneförhöjningar ha förekommit. 
Det mesta arbetet har utförts på ackord. En ny skolabrik har blifvit uppbyggd och 
under kvartalet tagits i anspråk. I densamma hafva ett 30-tal arbetare anställning. 

Gäfle. Arbetstillgången var god och brist på arbetskraft rådde. Veckolönen 
var 15 till 30 kronor och arbetstiden 10 timmar pr dag. 

Söderhamn. Arbetstillgången inom skomakeriyrket har varit god, och brist på 
arbetskraft förekommit, emedan yrket till stor del uppgått i storindustrien och arbetarne 
hellre taga anställning vid fabriker. 

Annan beklädnadsindustri. 
Stockholm. God arbetstillgång och brist på arbetskraft inom paraply- och 

käppfabrikationen. 

Läder-, hår- och gummiindustri. 

Uppsala. Tillgången på arbete har varit god och under kvartalets senare hälft 
något ökats. 

Kalmar . Knapp tillgång på arbete. Trögare omsättning än under föregående 
kvartal. 

K a r l s k r o n a . Inom läderfabrikationen medelmåttig tillgång på arbete, normal 
tillgång på arbetskraft. 

Malmö. På grund af arbetsbrist hafva ett 30-tal garfveriarbetare afrkedats vid 
Malmö läderfabrik. Bland sadelmakare och tapetserare god arbetstillgång. 

Lund. God arbetstillgång inom sadelmakare- och tapetserareyrkena. Ingen 
arbetslöshet. 

Hä l s ingborg . För sadelmakare har arbetstillgången varit knapp, men god för 
tapetserare. Vid Hälsingborgs gummifabrik har arbetstillgången varit normal, men 
brist på kvinnlig arbetskraft. Fabriken sysselsätter cirka 430 arbetare. 

Ha lms tad . Arbetstillgången god, mot slutet af kvartalet dock minskning, Godt 
om arbetskraft. Nästan dagligen arbetssökande. Arbetstiden 10 timmar. 

Göteborg. Inom reseffektfabriksbranschen har arbetstillgången varit god och 
bättre än under föregående kvartal. 

På arbetskraft rådde brist. 
Vid en fabrik sysselsattes ett 30-tal arbetare, vid ett par andra fabriker cirka 150 

arbetare. Arbetstiden minskades från 60 till 57 3/4 timmar pr vecka. 
Gäfle. Inom läderfabrikationen har arbetstillgången fortfarande varit god med 

normal arbetskraft. 
I sadelmakeriyrket var likaledes arbetstillgången god. 
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Trävaruindustr ien. 

Sågverk och brädgårdar. 

Norrköping. Arbetstillgången jämförelsevis god. Ackordsarbetarnes veckoför
tjänst uppgick till omkring 24 kr. pr vecka och veckoarbetarnes aflöning var omkring 
17 kr. pr vecka. Fackföreningen räknade 70 medlemmar. 

Kar lskrona . Medelmåttig arbetstillgång. 
Gäfle. Arbetstillgången var god ehuru något försämrad. Normal tillgång på 

arbetskraft dock någon brist på yngre arbetare. 
Söderhamn. Hvad arbetstillgången inom såg- och brädgårdsfacket angår, äro 

uppgifterna från olika håll delvis Btridiga, dock synes den i genomsnitt vara sämre fin 
under föregående kvartal. Veekoförtjänsten har i skärgårdsområdet varit för stabh-
laggare kr. 24'50, för lastare 23 kr., för kapare 23 kr. 50 öre. 

Sundsva l l . Arbetstillgången god. Arbetslönerna något högre än 1906. Cellu-
loaafabrikationen är stadd i starkt tilltagande inom distriktet. 

Luleå. Inom denna industrigren har arbetstillgången under detta års 3:djc kvar
tal varit god, alldenstund Nordiska Trävarubolaget, hvilket bolag äger nästan alla i Norr
botten befintliga ångsågar, kunnat låta alla sina sågar arbeta med dubbla skift, med 
nndantag af september månad, då tvenne sågar för året stängts. 

Förhållandena inom detta bolag äro i hufvudsak lika med föregående kvartal. 
dock hafva en del höjningar af ackordsprison ägt rum. 

Snickerier och annan träförädlingsindustri. 

Stockholm. God och förbättrad arbetstillgång till följd af säsongen. Bättre än 
motsvarande tid i fjol. 

Uppsala. Arbetstillgången har varit god; däremot har rådt någon brist på 
arbetskrafter. För möbelsnickarne har inträdt någon löneförhöjning. 

E s k i l s t u n a . God arbetstillgång inom möbelfabrikationen och brist på dugligt ar
betsfolk. 

Norrköping. Inom maskinsnickeribranschen har arbetstillgången varit god med 
jämn tillgång på arbetskraft. 

Arbetslönen är 38 öre pr timme och arbetstiden 58 timmar pr vecka. Öfvertid 
har delvis förekommit. Fackföreningen räknar 133 medlemmar. En ny snickerifabrik 
— grundad af fyra stycken arbetare — har anlagts i Lugnet, strax utom staden och 
sysselsätter 15 arbetare. 

Inom möbelsnickeriet god arbetstillgång och större efterfrågan på skickliga yrkes
män än tillgången. 

Jönköping. God arbetstillgång och bättre än samma tid i fjol. 
Kalmar . I möbelsnickeriyrket har tillgången på arbete varit god. 
Kar l skrona . Tillgång å arbete och arbetskraft god. 
Lund. God arbetstillgång i möbelsnickarefacket. Ingen arbetslöshet. 
Häls ingborg. Arbetstillgången har varit god för modell- och möbelsnickare, 

tunnbindare och korgmakare. Efterfrågan på särskildt möbelsnickare och korgmakare-
lärlingar bar varit större än tillgången. 

Halmstad . Tillgången å arbete ovanligt god och vida bättre än under före
gående kvartal. Snarare brist än öfverflöd på arbetskraft. 

Göteborg. Inom snickerifabriksbranschen är arbetstillgången normal och un
gefär lika med såväl föregående som motsvarande kvartal i fjol. 

Öfvertidsarbete förekom ej. 
Gäfle. Fortfarande god arbetstillgång. Arbetstiden var 57 timmar pr vecka. 
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Sniekerifabrik8arbeta.refackföreningen hade den 31 juli 95 samt den 31 aug. och 
30 sept. 94 arbetare, däraf hela tiden 3 kvinnor. 

Korkfabrikationen. 

Stockholm. Oförändradt god arbetstillgång inom korkfabrikerna. 

Trämasse- och pappersindustri. 

Pappersbruk. 

Norrköping. Vid Holmens bruks- och fabriksaktiebolags pappersbruk voro vid 
kvartalets slut anställda 261 män, 48 kvinnor, summa 309. Arbetstillgången god. 

Jönköp ing . God arbetstillgång inom takpappfabrikationen. 
Malmö. Arbetstillgången god. 

Bokbinderiyrket. 

Uppsala. Någon ökning i arbetstillgång har inträdt i och med annalkandet af 
den bästa säsongtiden. 

Ha lms tad . Tillgången på arbete i allmänhet god, om dock såsom vanligt nå
got sämre än under 2:dra kvartalet. Tillgången å arbetskraft normal. Veckolönen har 
höjts med 5 a 10 % och utgör nu 22 kronor. 

Gäfle. Medelmåttig tillgång på arbete och brist på arbetskraft. Ofvertidsarbete 
förekom i mindre utsträckning. 

Sundsva l l . Inom bokbinderiyrket har arbetstillgången i allmänhot varit god, 
motsvarande samma tid 1906 äfven i afseende på arbetstid och arbetslöner. 

Tapetindustrien. 

Norrköping . Arbetstillgången liksom föregående kvartal normal med tillräck
lig arbetskraft. 

Kalmar . Tillgången å arbete lika med föregående kvartal. Arbetareantalet c:a 
50 st. I allmänhet brist på arbetskraft. Alla arbetare ha erhållit en löneförhöjning 
af 10 till 15 %. 

Den grafiska industrien. 

Stockholm. God, delvis — under förra delen af kvartalet — mindre god arbets
tillgång. 

Kalmar . Arbetstillgången god. Någon förbättring sedan föregående kvartal. 
Delvis brist på arbetskraft i afseende på minderåriga, annars ej. Ofvertidsarbete har 
ej förekommit. 

Malmö. Brist på typografer. 
Hä ls ingborg . Å tryckerierna har arbetstillgången varit god. Typografernas 

förbundsafdelning i Hälsingborg bestod af 130 manliga och 16 kvinnliga medlemmar. 
Under kvartalet har ett nytt tryckeri blifvit nppBatt, hvarvid 18 arbetare voro sys
selsatta. 

Halmstad . I allmänhet har man haft fullt upp med arbete. Ställningen dock 
något sämre än under 2:dra kvartalet. Endast ett fåtal arbetssökande. 

Gäfle. Inom. boktryckeriyrket var arbetstillgången någorlunda jämn, men brist 
rådde på arbetskraft. Å ett tryckeri har särskiidt inom maskinsättninggafdelningen 
och i ett par tryckerier inom tryckeriafdelningen ganska mycket ofvertidsarbete före
kommit. 
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Gäfie typografklubb hade den 31 juli 111, den 31 aug. 107 och den 30 sept. 113 
medlemmar. 

Sundsva l l . Inom boktryckeriindnstrien har arbetstillgangen varit jämn, till
gänglig arbetskraft i viss mån otillräcklig, hufvudsakligen beroende därpå, att de 3 
större tryckerierna beviljat sina arbetare en veckas semester. Arbetslöner och arbets
tider de vanliga. Ett nytt tryckeri (filial af Norrköpings Litografiska aktiebolag) bör
jade sin verksamhet 1 början af juli. 

Luleå. Arbetstillgangen inom härvarande tvänne tryckerier har under kvartalet 
varit bättre än någonsin förut, alldenstund två tryckeriföretag under kvartalet nedlagts. 

Vid det största tryckeriet härstädes, Luleå Boktryckeri A.-B., hafva under kvar
talet 20 man haft full sysselsättning. 

Dessutom hafva tillfälliga arbetare måst anlitas. 
Arbetsförtjänsten pr vecka har varit för: 

Öfvertidsarbete förekom ej. 
Jämfördt med samma tid föregående år har betydlig förbättring inom denna 

industrigren börjat visa sig. 

Metallindustrien. 

Järn- och stålvarufabriker samt gjuterier. 

Stockholm. Medelmåttig arbetstillgång inom vågfabrikationen, något sämre 
än i fjol. 

Uppsala . Arbetstillgangen har varit god; från arbetsgifvareh&U anföres brist 
på arbetskraft, i hvilket afseende försämring inträdt i jämförelse med föregående 
kvartal. 

Esk i l s t una . Större efterfrågan och högre priser än föregående år samma tid 
vid valsverken. 

Inom flckkniffabrikationen god efterfrågan å finare sorter, men mindre efterfrågan 
å de billiga i jämförelse med föregående år. Brist på arbetskraft. 

Jönköping . Inom vapen-, velociped- in. fl. tillverkningsgrenar har arbetstill
gangen varit normal; någon brist på grofarbetare. Inom vågfabrikationen god arbets
tillgång. 

Karlskrona. Arbetstillgangen inom alla grenar af metallindustrien god. Efter 
de lönehöjningar, som förra kvartalet genomförts, har tillgången på arbetskraft visat 
sig något större. Härvarande afdelning af järn- och metallarbetareförbundet har ytter
ligare ökat sitt medlemsantal med omkring 100 arbetare. 

Gäfle. Inom gjuteribranschen har arbetstillgangen varit god. I stadens största 
gjuteri sysselsattes under 3:dje kvartalet 240 arbetare. 

Svenska Gjutareförbundets afdelning n:r 26 hade den 31 juli 66, den 31 aug. 67 
och den 30 sept. 63 medlemmar. 

Smidesyrket. 

E s k i l s t u n a . Inom manufaktursmidet samt bult- och smidesfabrikationen fort
farande god arbetitillgång, men öfverflöd på arbetare, särskildt icke yrkesskickliga. 

Malmö. Arbetstillgång mycket god med brist på yrkeslärda. 
Lund. Järn- och metallindustriens arbetare ha haft jämn och god sysselsätt

ning. Tillräcklig arbetskraft till mindre smidesverkstäder kan icke anskaffas. 
Halmatad . Inom smidesyrket har arbetstillgangen under hela sommaren varit god. 
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Fa lun . Arbetstillgången har varit god inom smidesyrket. Tre handtlangare ha 
under kvartalet erhållit löneförhöjning af 2 öre pr timme. I mindre omfattning har 
öfvertidsarbete förekommit. 

Gäfle. Arbetstillgången var god och bättre än motsvarande tid förra året. Brist 
på arbetskraft har förekommit såväl yrkesskickliga som lärlingar. 

Bleck- och plåtslageriyrket. 

Uppsala . Arbetsförhållandena äro i hufvudsak oförändrade. 
E s k i l s t u n a . God och oförändrad arbetstillgång inom plåtkärlsindustrien. 
Norrköping. God arbetstillgång med knapp tillgång på arbetskraft. 
Kalmar . God arbetstillgång lika som under föregående kvartal. Arbetskraft 

tillräcklig. 
Malmö. Mycket god arbetstillgång; brist på yrkeslärda. 
Häls ingborg . Bleck- och plåtslageriyrket har haft mycket god arbetstillgång, 

beroende på tillfällig forcering af byggnadsarbeten. Arbetarnes fackförening består af 
cirka 30 medlemmar. 

Ha lmstad . Tillgången å arbete har varit rikligare än under de senaste tre a 
fyra åren. Då det varit omöjligt anskaffa tillräcklig arbetskraft, har öfvertidsarbete 
måst tillgripas. Under så godt som hela kvartalet har detta uppgått till l1/» timme 
dagligen. 

Göteborg. Arbetstillgången har — i likhet med föregående kvartal — varitgod. 
På arbetskraft har rådt brist. 
I Göteborg sysselsattes c:a 150 arbetare, hvaraf 137 äro organiserade. 
Arbetstiden är 57 timmar per vecka och timlön för fullt kunnig arbetare 51 öre. 
Afiöningen pr vecka var följande: 

Arbetslöshet förekom endast på grund af sjukdomsfall. 
Gäfle. Arbetstillgången var god och något förbättrad. Svenska Bleck-och plåt

slagareförbundets afd. n:r 7 hade den sista juli 24, aug. 25 och sept. 26 medlemmar. 

Annan metallindustri. 

Stockholm. Säsong inom guldsmedsyrket. 

Maskin- och skeppsbygsnadsindustri. 

Den mekaniska verkstadsindustrien. 

Stockholm. Från augusti månad rapporteras någon minskning i arbetstill
gången. Dock fortfarande någon brist på yrkeskunnigt folk, men god tillgång på handt
langare. 

Vid en verkstad sysselsattes under kvartalets månader resp. 986, 980 ooh 980 
arbetare, vid en annan resp. 149, 128 och 116. 

E s k i l s t u n a . Mycket god arbetstillgång och fortfarande förbättring. 
Norrköping . Liksom föregående kvartal medelmåttig arbetstillgång. Vid en 

verkstad har arbetslönen höjts 12 a 15 procent och arbetstiden nedsatts till 57 timmar 
pr vecka, 

Jönköping . Arbetstillgången god. 
Ka lmar . Arbetstillgången god. Svårighet att effektuera inkomna order i brist 

på arbetskraft. 
Kar l skrona . Arbetstillgången god inom alla grenar. 
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Häls ingborg . Å de större och mindre mekaniska verkstäderna har arbetstill
gången varit god, brist har förelegat pä fllhuggare, gördelmakare och smedslärlingar. 

Järn- och metallarbetarnes fackförening rapporterar att arbetstillgången är god, 
men något sämre än motsvarande tid föregående år. Föreningen räknar cirka 380 
medlemmar. 

Malmö. I facket sysselsättas c:a 1,700 arbetare hvaraf 1,138 tillhöra organisa
tionen. 2,958 arbetslösa dagar under kvartalet. Arbetstillgången god. 

Halmstad. Vid de mek. verkstäderna har arbetstillgången under kvartalet varit 
god, de ingående beställningarnas antal har ökats och arbetstillgången förbättrats i 
jämn följd. Brist på arbetskraft har förmärkts inom alla afdelningar, i synnerhet på 
yrkeskunnigt folk. Aflöningarne ha ökats för ett flertal arbetare med 2 å 3 öre pr 
timme och utgöra nu för handtlangare högst 30 öre, för smeder och snickare 40 öre 
och för svarfvare 38 öre. 

Göteborg. Vid de mekaniska verkstäderna har arbetstillgången varit synnerli
gen god och ungefär lika med föregående kvartal 

Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha motsvarat hvarandra. 
Arbetstid och löneförhållanden äro oförändrade. 
öfvertidgarbete förekom ej. 
Vid en mek. verkstad sysselsattes under juli 960, augusti 954 och sept. 956 arbetare. 
Bland grofplåtslagare var arbetstillgången god, dock kunde en tillbakagång skönjas 

i jämförelse med motsvarande kvartal i fjol. 
Kar l s t ad . God arbetstillgång; intet öfverflöd på arbetskraft. 
Falun. Arbetstillgången har varit god inom den mekaniska verkstadsindustrien. 
Gäfle. Arbetstillgången alltjämt god med brist på yrkesskickliga arbetare. Vid 

Aktiebolaget Gäfle Verkstäder sysselsattes cirka 300 arbetare. Arbetstiden var 57 tim
mar pr vecka och öfvertidgarbete användes endast undantagsvis. 

Söderhamn. Tillgången å arbete har varit god och anses ungefär likna för
hållandena under föregående kvartal. Vid en härvarande verkstad och kåttingfabrik, 
som sysselsätter 142 man, har under kvartalet varit brist på arbetskraft till följd af 
det under denna tid lifliga arbetet vid närliggande brädgårdar. Åtskillig förhöjning i 
timpenningen har måst göras, men ackordspriserna äro de gamma gom förr. 

Veckoförtjänsten har utgjort för 

Arbetstiden är vanligen 8 t. dagl., men öfvertidgarbete har stundom förekommit. 
Sundsva l l . Arbetstillgången god; delvis brist på kunniga yrkesarbetare. Löne

förhöjning med 5—10 öre pr timme under kvartalet genomförd. 
Stadens clektriker ha under sept. månad bildat fackförening. 

Skeppsvarfven. 

Stockholm. God arbetstillgång och brist på yrkesskickliga arbetare. 
Häls ingborg . Skeppsbyggnadsindnstrien har haft god arbetstillgång och något 

bättre än samma tid föregående år; vid Hälsingborgs Varfsaktiebolag sysselsattes un
der juli 149, augusti och september 157 arbetare, brist på arbetskraft har rådt. 

Halmstad . Tillgången å arbete ej synnerligen god. Vid stadens enda skepps-
varf ha 17 å 18 arbetare varit anställda, och arbetstiden har utgjort 10 timmar. 

Göteborg. Bland båt- och skeppsträarbetare äro arbets- och löneförhållandena 
oförändrade. 

Vid statens järnvägars reparationsverkstad är arbetstillgången fortfarande god. 
Arbetstiden är 57 timmar pr vecka. 
Gäfle. Arbetstillgången äfven här god, men brist på yrkesutbildad arbetskraft. 
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Annan maskinindustri. 

Stockholm. Fortfarande god arbetstillgång inom vagninakareyrkct. 
Göteborg. Inom pianoarbctarefacket var arbetstillgången irod och lika med före

gående kvartal. 
Tillgäng och etterfrågan på arbetskraft ha motsvarat hvarandra. 
De organiserade arbetarnes antal var 49. 
Öfvertidsarbete förekom ej. 
Fa lun. Arbetstillgången har varit god inom maskintillverkningen. Brist på 

ilugliga yrkesarbetare har förekommit. 
Gäfle. Vid Aktiebolaget Gäfle Separator, där arbetstillgången varit god, sys

selsattes vid slutet af juli 27, aug. 28 och sept. 29 arbetare, hvilka på 55 arbetstim
mar pr vecka förtjäna; svarfvare 20 90, filare 19,80. gjntare 42 och tryckare 35 kr. 
Brist p& dnglig arhetskraft har varit. 

Jord- och stenindustrien. 

Stenhuggeribranschen. 

Stockholm. Mycket god och förbättrad arbetstillgång. 
Uppsala . Arbetstillgången har varit ganska dålig; i jämförelse med föregående 

kvartal försämring. 
Den g o t t l ä n d s k a kalkstensindustrien hade rätt god tillgång på arbete; dock 

klagas öfver minskad arbetsintensitet, fastän större tillgång på arbete fauns än motsva
rande tid i fjol. 

Kar l sk rona . Få grund af stora beställningar från Tyskland och äfven från 
Ryssland har arbetstillgången i allmänhet varit synnerligen god, utvisande förbättring 
i jämförelse ej blott med föregående kvartal, utan äfven med motsvarande månader 
förra året. På grund häraf har å många arbetsplatser rådt brist på arbetskraft, sär-
skildt i västra Blekinge samt vid kustplatserna, där stor del af arbetarne om som
rarna ägna sig åt fiske, hvilket detta år varit mycket gifvande. Arbetslönerna å samt
liga stenhuggericr befinna sig i jämnt stigande. 

Sydsvenska granitindastriföreningen har tillsvidare inställt sin verksamhet. 
Malmö. God arbetstillgång. Omkring SO arbetare synelRättas i facket. 
Halmstad . Inom stenhuggeribranschen har tillgången å arbete under hela som

maren varit god, och har man haft svårt att erhålla tillräcklig arbetskraft. Först mot 
slutet af sista kvartalet började arbetssökande tillströmma i tillräckligt antal. Vid 
Skandinaviska granitaktiebolagets stenhuggericr i Halland har arbetsstyrkan i genom
snitt uppgått till omkring 600. 

Kakel- och lerkärlsindustrien. 

Uppsala . Arbetsställningen inom kakelindostrien har varit normal, allt sedan 
den fr. o. m. den 25 maj rådande lockouten blifvit häfd den 26 aug. 

Norrköping . Sedan aftal träffats mellan arbetsgifvare och arbetare i den hela 
landet omfattande konflikten inom kakelindustrien, upptogs arbetet under senasto hälf
ten af augusti. Arbetstillgången har varit normal med tillräcklig arbetskraft. 

Kar l skrona . Efter lockouten har tillgången på arbete inom kakelfabrikationen 
varit god, tillgången på arbetskraft jämn. Härvarande kakelugnsmakarefackförening 
uppgifver 2,108 under juli och augusti genom arbetslöshet förlorade arbetsdagar. 

Halmstad. På grand af den lifliga byggnadsverksamheten synnerligen god till
gång å arbete. 

Göteborg. Inom lerkärlsfabrikationen har arbetstillgången varit god. 
Arbetsförhållandena äro oförändrade och lika med motsvarande kvartal i fjol. 
Fa lun. Sedan den 27 augusti har arbetet varit i gång inom kikeltiIIverk

ningen. Brist förefinnes på arbetskraft. Löneförhöjning har ägt rum med 10 & 15 %. 
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Gäfle. Efter den 26 ang., då arbetet inom kakelindustrien åter upptogs, har det 
varit synnerligen god tillgång på arbete och genom de förut afstängda arbetarnes åter-
intagande har tillgången» på arbetskraft varit normal. 

Inom fajansindustrien har likaledes varit god tillgång på arbete och normal 
arbetskraft. 

Tegelindustrien. 

Jönköping. God arbetstillgång inom kalksandstegelfabrikationen i likhot med 
föregående kvartal. 

Malmö. Arbetstillgången jämn. 
Lund. Tillgången på arbete för tegelbruksarbetare har varit mindre än samma 

tid föregående år. Regnig väderlek under sommaren har förorsakat mindre inkomster för 
arbetarne. Vid en del tegelbruk upphörde verksamheten redan under september månad, 
dock mest beroende på minskad byggnadsverksamhet och däraf mindre efterfrågan 
på tegel. 

Gäfle. Arbetstillgången var god och något förbättrad, men brist på dugande 
arbetskraft. Vid Hagaströms tegelbruk sysselsattes c:a 30 arbetare. 

Sundsva l l . Vid ångtegelbruket har arbetstillgången varit god under juli och 
ang., mindre god under sept. på grund af tillverkningens minskning. Arbetarne, som 
hittills varit oorganiserade, bildade i sept. en fackförening, som anslutit sig till Sv. 
grof- och fabriksarbetareförbundet. 

Luleå. Tillgången på arbete inom tegelbruksindustrien har under kvartalet varit 
god, beroende på nya byggnadsföretags påbörjande både i Luleå stad och närmaste kust
städer. Tillfälle till försäljning utom Luleå har för härvarande tvenne tegelbruk yppat 
sig, och hafva de kunnat afsätta sina produkter till grannstäderna Piteå, Skellefteå 
och Umeå. 

Glasindustrien. 
Gäfle. Arbetstillgången har varit god. Vid Gäfle glasbruk sysselsattes 35 äldre 

och 34 yngre arbetare. Enligt förnyadt löneaftal erhålla glasblåsare kr.4'60 pr dag 
samt öfriga 20, 19 och 17-50 kr. pr vecka. 15 års pojkar aflönas med 8'60 och 13-
åringar med 650 kr. per vecka. 

Gäfte Glasarbet&refackförening hade den sista juli 20, aug. 22 och sept. 24 med
lemmar. 

Sundsva l l . Vid glasbruket har arbetstillgången varit god och arbetslöner samt 
arbetstider lika med förra årets. 

Kemisk-tekniska industrien. 

Stockholm. Oförändrad och normal arbetstillgång inom stearin-, såp- och tvål-
samt kem.-tekn. industrien i allmänhet. Sprängämnestillverkningen låg nere till följd 
af reparation. 

Norrköping. God arbetstillgång; brist på yngre arbetare. Vid en fabrik sys
selsättas 10 manliga och 16 kvinnliga, vid en annan 5 manliga och 10 kvinnliga ar
betare. Vid den förstnämnda fabriken är aflöningen: 2 manliga 21 kr. pr vecka, 4 
dito 12—15 kr., äldre kvinnliga 8—11 kr., yngre dito 6—8 kr., ynglingar 6—9 kr. 
pr vecka. 

Jönköping. Inom tändstleksfabrlkationen har arbetstillgången varit riklig; 
brist på arbetskraft. 

Malmö. Arbetstillgången jämn. 
Hälsingborg. Skånska superfosfat- och svafvelsyrefabriken har haft god arbets

tillgång särskildt under augusti, då höstsäsongen stod på höjdpunkten. Det oaktadt 
har tillgången på arbetskraft varit större än behofvet. 
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Hälsingborgs cinders- och kalkfabrik har äfvenledes haft god arbetstillgang med 
sysselsättning f8r resp. 25, 24 och Sil arbetare. 

Göteborg. Inom t&ndsticksfabrikationen är arbetstillgången normal; dock något 
•sämre än föregående kvartal. Detta kommer sig däraf, att försäljningsprisen betydligt 
sjunkit tillföljd af konkurrensen med under senaste åren upprättade nya tändsticksfabriker. 

Tillgång och efterfrågan p& arbetskraft har motsvarat hvarandra. 
Lone- och arbetsförhållanden äro oförändrade och öfvertidsarbete förekom ej. 
En härvarande fabrik sysselsätter c:a 100 arbetare. 
Nytt bolag har bildats i Hvetlanda för bedrifvande af tändsticksfabrikation där

städes. 
Gastillverkningen har sin regelbundna afsättning och arbets- och löneförhållan

dena äro oförändrade. 
Gäfle. Arbetstillgången var god och tillgången på arbetskraft normal. Arbets

tiden 55 timmar pr vecka. 
Sundsva l l . Vid Alby kloratfabrik har arbetstillgången varit jämn, men öfver-

Aöd på arbetskraft har förekommit. 

Byggnadsindustrien. 

Husbyggnadsarbeten. 

Stockholm. Vid asfalt- och cementgjutningen var arbetstillgången i juli månad 
icke fullt god och öfverflöd på arbetskraft rådde. Sedan förbättrades den och var i 
genomsnitt bättre än föregående år samma tid och mycket bättre än 1905. Inom Stock
holms cementgjuteriarbetarefackförening voro sista dagen i hvarje månad resp. IG, 5 
och 18 medlemmar arbetslösa på grund af bristande arbetstillgang. 

Omfattningen af medlemmarnes arbetslöshet under 1907 års tredje kvartal framgår 
af följande öfversikt. 

Från arbetsgifvarchåll beskrifves arbetstillgången såsom riklig och klagas öfver 
brist på skickliga yrkesarbetare. Detta kvartal är f. 8. alltid det bästa, då nybyggnader 
i allmänhet skola vara färdiga till den 1 oktober. 

(Jfr »Medd.» 1906, s. 422). 
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Bcrgsprängare oeh grundläggare rapportera något försämrad arbetstillgång ocf« 
nedåtgående tendens. I vissa fall förekom öfverflöd på arbetskraft, delvis till följd ai 
bristande arbetsförmedling. Antalet medlemmar i fackföreningen (numera gemensam för 
bergsprangare och grundläggare) var under kvartalet i medeltal 1,249. Arbetslösa voro 
under samma tid 225 medlemmar i sammanlagdt 3,816 dagar, däraf 105 i 1,638 dagar 
till följd af bristande arbetstillgång. 

Årbetstillgången för murarbetsmän var under juli månad sämre än motsvarande 
tid i fjol, men förbättrades sedan; dock var något öfverflöd på arbetskraft under hela. 
kvartalet. Omfattningen af arbetslösheten bland medlemmarne i murarbetsmännens-
fackförening framgår af följande siffror: 

Uppsala . Byggnadsverksamheten har varit ovanligt liflig. Årbetstillgången har 
varit mycket god för murare och byggnadssnickare. Från arbetsgifvarehåll framhålles. 
att brist på arbetskraft gjort sig synnerligen kännbar. 

Esk i l s tuna . Rikligare tillgång på arbete inom byggnadsfacket än föregående 
år samma tid. 

Nor rköping . Byggnadsverksamheten har under tredje kvartalet varit något 
lifligare än motsvarande kvartal föregående år; få byggnader voro under arbete, men 
dessa så mycket större. Öfverflöd på jord-, beton- och schaktningsarbetare. Vid asfalt-
och cementgjutningen god arbetstillgång. Inom murare- och målarefacken ha tillgängliga 
arbetare haft sysselsättning; likaså beträffande mureriarbetsmän samt byggnadssnickare 
och timmermän. Arbetstiden är 56 timmar pr vecka för samtliga hithörande fack. 

Inom kakelugnsmakareyrket var tillgången på arbete under senaste hälften ai 
kvartalet ovanligt god, beroende därpå, att arbetet med uppsättning af kakelugnar, på. 
grund af konflikten inom detta fack, blifvit försenadt. Efterfrågan på arbetskraft var 
större än tillgången. Arbetstiden är 56 ä 57 timmar pr vecka. Öfvertidsarbete förekom. 

Jönköping . Byggnadsverksamheten mindre än föregående kvartal; något öfver
flöd på arbetskraft. Dock har sysselsättning i närliggande yrken beredts. 

Kar l sk rona . Byggnadsverksamheten minskas alltjämt, hvad större byggnads
arbeten beträffar. Däremot hafva egna-hemsbyggnader med af staden beviljade bygg
nadslån intill 3/4 af husens värde tagit god fart, men synas ej kunna komma att 
sysselsätta alla byggnadsarbetarne. Särskildt har öfverflöd rådt på grofarbetare. 

Inom tapetserareyrket förbättrad tillgång på arbete jämte minskad tillgång på. 
arbetskraft. Öfvertidsarbete förekom allmänt under september. 

Malmö. Murareyrket har under kvartalet sysselsatt omkring 620 arbetare. Årbets
tillgången jämn. Byggnadssnickcrifacket sysselsätter omkr. 750 arbetare. Årbetstill
gången god. 

Stor arbetslöshet väntas för byggnadsarbetare under nästa kvartal. 
Häls ingborg . Årbetstillgången har varit god, om man medräknar den kring

liggande landsbygden. Inom staden har emellertid byggnadsverksamheten varit något 
mindre än motsvarande kvartal föregående år. Arbetstiden är för murare, mureriarbets
män och träarbetare 9Va timmar och för målare 9 timmar pr dag. Timlönen är för
murare 50 öre, för träarbetare 49 öre, för mureriarbetsmän 39 öre och för målare 55-
öre. Murare och mureriarbetsmän utföra det mesta arbetet på ackord, men träarbetare-
och målare uteslutande mot timlön. Antalet medlemmar i de resp. föreningarne har 
under kvartalet i medeltal varit: murare 275, träarbetare 338. mureriarbetsmän 195-
och målare 172. 

Lund. Byggnadsverksamheten synes vara i aftagande, dock har ingen arbetslöshet 
förmärkts. 

Ha lmstad . Husbyggnadsverksamheten har under kvartalet varit liflig och til l
gången på arbete därför god. Murare och byggnadssnickare ha också tillströmmat från. 
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Skåne i sådan mängd, att till sist Bfverflöd uppstått. På egentliga grofarbetarc har 
tillgången varit ringa. För nmreriarbetsniännen höjdes timpenningen enligt sista 
ofVerenskommelsen den 1 dennes från 35 till 36 öre. 

Göteborg. Inom byggnadsfacket var arbetstillgången god och bättre än nnder 
föregående kvartal. 

Tillgång och efterfrågan ha nngefär motsvarat hvarandra. 
Arbetstiden var 57 timmar pr vecka. 
Bland gråstensarbetarne voro 202 organiserade: af dessa voro ett mindre antal 

arbetslösa beroende på bristande arbetstillgång, sjukdom eller andra orsaker. 
Inom skorstensfejareyrket var arbetstillgången god och jämn året om. 
Brist på arbetskraft har ägt rum hos en af skorstensfejaremästarne. Detta beroende 

på strep: och blockad sedan den 12 augusti. 
Arbetstiden är 51 timmar pr vecka. 
Veckoförtjänsten till fullgod arbetare utgör 25 kronor. 
Gafle. ArbetBtillgången god, men brist på yrkesarbetare. Veckolönen var för 

snickare 24 kr., timmermän 22 å 23 kr., murare 38 kr. och för handtlangare 17 ä 18 
kronor. Arbetstiden 60 timmar pr vecka. 

Kakelugnsmakareförbundets Gäfleafdelning hade den sista juli, aug. och sept. 
resp. 38, 37 och 38 medlemmar. 

Löneförhöjning med cirka 10 ä 20 procent har genomförts. 
Sundsva l l . Byggnadsverksamheten har varit ganska liflig. Inom Sundsvalls 

stad är tillgången på bostadslägenheter, särskildt större sådana, numera god, hvadan 
hyrorna, som under en lång följd af år visat en jämn tendens till stegring, under den 
närmaste framtiden torde komma att hålla sig vid det nuvarande läget eller möjligen 
nedgå något, hvartill jämväl en beslutad anläggning af elektrisk spårväg genom staden 
torde komma att' bidraga. Inom sågverksdistriktet pågå flera nya fabriksbyggnader 
(ny-, om- eller tillbyggnad), däribland Johannedals såg och hyfleri (nedbrunna i våras), 
Ortvikens sulfit- och Vifstavarfs sulfatfabriker, Svartviks hyfleri och lådfabrik. 

Kiruna . Byggnadsverksamheten har varit liflig. Under kvartalet pågingo näm
ligen arbeten med flera husbyggnader dels för enskilda, ett tiotal bostadshus, dels ock 
för bolagen, flera bostadshus och tvenne skolhusbyggnader. Vidare ha för kommunens 
räkning förarbeten påbörjats för en större skolhusbyggnad, afsedd att inrymma, förutom 
expeditions- och samlingsrum, vaktmästarebostad, slöjd- och gymnastiksalar samt bad-
afdelning, icke mindre än 12 lärosalar. 

Målning och glasmästerirörelse. 

Stockholm. Bland guldlistarbetarne var arbetstillgången medelmåttig, bland 
förgylleriarbetarne förbättrad och god. 

Uppsala. Arbetstillgången har under den korta säsongtiden varit god. I någon 
mån brist på arbetskraft. 

E s k i l s t u n a . Förbättring inom målarefacket och brist på arbetskraft. 
Kalmar . Tillgången å arbete medelmåttig, något mindre än föregående kvartal. 

Brist på arbetskraft under senare delen af kvartalet. 
Kar l sk rona . Arbetstillgången medelmåttig, något bättre än under första half

året. Den sedan början af juni 1906 pågående blockaden af sex utaf staden» målare-
mästare är nu i hufvudsak afvecklad, sedan fem af dessa mästare ingått på det inom 
facket härstädes gällande löneaftalet. 

Halmstad . Inom måleriyrket har kvartalet varit det bästa under året med riklig 
arbetstillgång, och har det varit hart när omöjligt att anskaffa tillräcklig arbetskraft. 

Göteborg. Inom förgylleribransehen var arbetstillgången mycket god och bättre 
än föregående kvartal. 

Brist på dugliga blankglasmästare och förgyllare förekom. 
Ett förgyllerietablissement härstädes sysselsätter ett 60-tal arbetare. 
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Gäfle. Arbetstillgången god, i synnerhet i måleriyrket, där ock stor brist p& 
arbetskraft försports. 

Sundsva l l . Inom måleriyrket har delvis rådt brist på arbetskraft. 

Annan byggnadsindustri. 

Uppsala. För grofarbetare har varit god arbetstillgång. Brist på arbetskraft 
har äfven här varit märkbar. 

Kar l skrona . Minskad tillgång på arbete, men öfverfiöd på arbetskraft inom 
samtliga grenar af grofarbete. 

Lund. För grofarbetare har arbetstillgången i staden varit knapp, och torde detta 
vara orsaken till att dessa arbetare sökt arbete vid jordbruket. 

Fa lun. Arbetstillgången inom grofarbetarefacket har varit god. Brist har före
kommit på arbetskraft. Något öfvertidsarbete. 

Gäfle. Inom rörläggningsindustrien har arbetstillgången varit mycket god men 
brist på yrkeskunniga arbetare. 

Timlönen var för rörarbetare 50 öre, hjälpare 35 öre, metallsvarfvare, metallgjutare 
och kopparslagare 45 öre samt smeder 42 öre. Arbetarne hade inlämnat ny prislista med 
begäran om timlönens höjande med 5 å 7 öre. Ordinarie arbetstid var 10 å 11 timmar 
pr dag, men öfvertidsarbete har icke förekommit. 

Sundsva l l . Bland stadens arbetare, sysselsatta vid stadens allmänna arbeten, 
har arbetstillgången varit tämligen god; men brist på skickliga yrkesmän har delvis 
varit rådande. 

Luleå. Inom grofarbetarefacket har såsom alltid under denna tid på året god 
tillgång på arbete funnits, och har timpenningen varit 50 ä 35 öre. 

Timlönen för yrkesarbetare inom Luleå med omnejd har varit för: murare 65 
öre, stenhuggare och möbelsnickare 45 öre, timmermän 40 öre, plåtslagare och målare 
45 öre samt repslagare 28 öre. 

Belysning och vattenledning m. m. 

Stockholm. Elektricitetsverken hade god arbetstillgång och stigande strömför-
brnkning. 

Göteborg. Gasverket hade normal arbetstillgång. 

Transportarbete. 

Norrköping. Enligt samstämmiga uppgifter har under tredje kvartalet — oaktadt 
konflikten mellan Norrköpings stufveribolag och Norrköpings hamn- och stufveri-
arbetarefackförening hela kvartalet pågått — arbetstillgången varit god. Enligt arbetsgif-
varnes uppgift förefanns brist på arbetskraft, hvaremot fackföreningen anser att öfver-
flödig arbetskraft fanns. Förhandlingar mellan de stridande parterna ha vid ett par 
tillfällen pågått, utan att något resnltat ernåtts. Hos stufveribolaget anställda 
arbetare utgjorde vid kvartalets slut ett 90-tal. Hamn- och stufveriarbetarefackfdrenin-
gens medlemsantal var vid kvartalets slut 294. Under juli månad voro på grund 
af konflikten af dessa 219 arbetslösa, under augusti 162 och under september 220. 
I understöd ha till arbetslösa fackföreningsmedlemmar utbetalts sammanlagdt 23,8f>8 
kr. 7 öre. 

Kalmar. Tillgången å arbetare bättre än föregående kvartal. Arbetareantalet 
c:a 50 st. (organiserade). 

Kar l sk rona . Inom stufveribranschen var tillgången på arbete under juni månad 
knapp, men förbättrades under augusti och blef i september mycket god. Tillgången 
på arbetskraft sistnämnda månad otillräcklig. 
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Malmö. Kask- och åkeriarbetarcfacket sysselsatte c:a 250 arbetare. Arbets
tillgången god. Tillgången på arbete vid Malmö hamn har varit normal. C:a 600 
inan halva sysselsättning vid lossningsarbeten. 

Häls ingborg. Arbetstillgången har varit god för samtliga vid hamnarne syssel
satta transportarbetare och bättre än närmast föregående kvartal. 

Göteborg, Inom spårvägsrörelsen är arbetstillgången fortfarande god och något 
bättre än föregående kvartal. 

Tillgång och efterfrågan på arbetskraft motsvara hvarandra. 
Under kvartalets månader sysselsattes följande antal arbetare: juli 631, augusti 

628 och sept. 621. 
Lone- och arbetsförhållanden äro oförändrade. 
Spårvägsnätet har utsträckts till Mölndal i Fässbergs socken (4 3 km.) samt 

västerut till stadsgränsen med fortsättning af järnvag till fin Saltholmen i V. Frö
lunda socken (6,76 km). 

Arbetareorganisationen räknade under kvartalets månader resp. 31H, 325 och 332 
medlemmar. 

Inom kolbärarefacket har arbetstillgången varit god och bättre ån under före
gående kvartal, beroende på större liflighet på sjöfartens område. 

De organiserade arbetarnes antal var 154. 
Arbetstiden 60 timmar pr vecka. 
Veckoförtjänsten har nnder kvartalet i genomsnitt varit 25 kronor. 
Så godt som allt arbete utfördes på ackord. 
Inom sjöfartsnäringen är arbetstillgången god och något bättre än under föregående 

kvartal. Tendensen har varit fastare än under motsvarande kvartal förra året. 
Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha ungefär motsvarat hvarandra, endast 

mera sällan har brist på arbetskraft förekommit, dock ej så, att den verkat hämmande 
på sjöfarten. 

På grund af den goda sjöfarten har äfven arbetstillgången för stufveriarbetarne 
varit särdeles god. 

Stnfveriarbetareorganisationen räknade under kvartalet 810 medlemmar. 
På grund af ofvanstående goda förhållande på sjöfartens område har öfvertids-

och nattarbete förekommit i stor utsträckning. 
öäf le . Arbetstillgången medelmåttig och ojämn; öfverflöd på arbetskraft har 

försports vid hamn- och kolarbete. 
Söderhamn. Arbetstillgången betecknas som mycket dålig och arbetsbrist har 

varit rådande vid flera tillfällen. Ett betydligt mindre antal fartyg än rnder förlidet 
år har lastat inom skärgården. 

Sundsva l l . Inom hamnarbetare- och stufveriyrken:i har arbetstillgången som 
vanligt varit något mindre än under den egentliga vår- och höstskeppniDgcn. Där
igenom har uppstått öfverflöd på arbetskraft, som måst söka sig annat tillfälligt arbete. 
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Riksaftal inom kakelindustrien. 
Aftal mellan a ena sidan Sveriges Kakelfabrlkantfbrening och Sveriges 

KakelindugtrHdkareförening samt a andra sidan Srenska Kakelugnsiuakare-
förbundet att gälla för till dessa föreningar hörande arbetsgifvare samt formare och 
sättare. 

Allmänna bestämmelser. 

§1. 

Den ordinarie arbetstiden för formare är 10 timmar hvarje helgfri dag under 
veckans fem första dagar samt lördagar i regel 7 timmar, eller sammanlagdt högst 5" 
timmar pr fall vecka, med tidsindelning under dagen enligt öfverenskommelse mellan 
arbetsgifvare och vid fabriken anställde formare. 

Vid sättniagsarbete i ny- och ombyggnader tillämpas den arbetstid, som å resp. 
platser är gällande för byggnadsarbetare. Vid privatarbeten tillämpas för sättare samma 
ord. arbetstid som för formare. 

Arbetstiden för sättaTe är under vintermånaderna sä länge dagsljuset det tillåter 
undantag kan härifrån göras för platser norr om Uppsala. 

§ 2. 
Öfvertid räknas två timmar före och två timmar efter ordinarie arbetstid. 
Öfvertidsarbete betalas med 25 fi, nattarbete 50 % och sön- och helgdagsarbete 

100 % utöfver gällande arbetspriser. 
Sön- och helgdagsarbeto räknas tiden från kl. 6 e. m. sön- och helgdagsafton tiH 

kl. 6 c, m. påföljande dag. 

§ 3 . 

Första maj samt jul- och midsommaraftnar upphör arbetet på middagen, dock är 
arbetsgifvare och arbetare obetaget träffa öfverenskommelse att utsträcka fritiden dessa 
dagar jämväl till förmiddagen. 

§4. 
Arbetsgifvarne äga att till arbetare på begäran afgifva betyg, men äga icke att 

meddela andra arbetsgifvare personuppgifter om sina arbetare i syfte att försvåra deras 
antagande i annan anställning. 

§ 5 . 

Främmande personer få ej utan tillåtelse inom fabriken medtagas. Af fackföre
ningen utsedde förtroendemän äga att efter anmälan hos arbetsgifvaren eller hans om
bud och med angifvande af ärendet besöka arbetsplatsen. 

§ 6. 
Anslag eller kungörelser få icke inom fabriksområdet uppsättas annorstädes än på 

för ändamålet anvisad plats. 
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§ 7. 

Afiöningen utbetalas veckovis, helst på fredagen, i form uf förskott i\ det efter 
ackord intjänta beloppet. 

Därest arbetsgifvare och arbetare sa öfverenskomma, kan aiiöningen utbetalas i 
andra tider. 

Afräkning göres minst en gång hvarje kvartal. 
Fä arbetsglfvarens bekostnad tillhandahålla» motböcker, som skola föras mellan 

arbetsgifvare och arbetare, upptagande debet och kredit. 

§ 8. 

Hvad som utbetalas till arbetaren i reseersättning till och frän arbetet, påföres 
icke arbetaren som beskattningsbar inkomst. 

Arbetsgifvare äger att afdraga och till vederbörande skattelndrifvare betala arbe
tares skatt, endast i fall arbetare sä önska, eller om de underlåta att själfva betala 
skatten. 

§ 9. 

Uteblifver arbetare utan anmälan och giltig orsak från arbetet och återupprepas 
ilettu, kan han af denna anledning blifva afskedad. 

Dryckenskap eller förargelseväckande uppförande och lefnadssätt & arbetsplatsen 
kan gifva anledning till afsked. 

§ 10. 

Arbetsgifvaren fördelar och leder arbetet samt äger ensam bestämmanderätt att i 
arbete antaga, afskeda eller behålla antagen arbetare, utan fackföreningens eller arbe
tares ingripande. Arbetare må ej afskedas eller trakasseras af den anledning att han 
tillhör fackförening. 

§ 11. 
Arbetsgifvare olycksfallförsäkrar sina arbetare i af staten godkänd färsäkringsan-

«talt, enl. lagen om olycksfall i arbete. För öfverg&ende skada i arbete skall ersättning 
ntgå med kronor 150 från och med den 4:e dagen efter olycksfallet till och med 
den 60:e. 

§ 12. 

För slitande af samtliga meningsskiljaktigheter rörande detta aftals bestämmelser, 
som kunna förekomma mellan arbetsgifvare och arbetare under den tid aftalet är gäl
lande, och som icke af vederbörande organisationer kanna afgöras, skall en skiljenämnd 
tillsättas och äger i aftalet inbegripen förening, att till nämndens afgörandc remittera 
uppkommen tvist. 

Till skiljemän utses två personer af arbetsgifvarnas och två af arbetarnas orga
nisationer, hvilka äro i aftalet inbegripna. Därest icke dessa kunna enas om tvistens 
lösning, utse de en femte ledamot, hvilken bör vara utomstående och fungera som nämn
dens ordförande. Skulle i fråga om sistnämnda val ej enighet ernås, utses femte lcda-
moteu af statens förlikningsman inom distriktet. 

Skiljenämndens dom skall vara för parterna bindande. 

§ 13. 

I detta aftal inbegripen organisation kan ej ställas till ansvar för hvad den en
skilde arbetsgifvaren eller arbetaren företager, då denne icke handlat på organisationens 
order, dock äro organisationerna skyldiga tillhälla sina medlemmar att de ovägerligt 
följa de bestämmelser som aftalet innefattar. 
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§ 14. 

Bestämmelser för formning. 

Allt gäller för utlärd formare. 
Prisen gälla för af arbetsgifVaren godkändt arbete. 
Då formare arbetar för dag inom fabriken, erhåller han timpenning beräknad 

efter hvad han brukar förtjäna då han arbetar på ackord. 
Allt formadt gods som blifver förstördt utan formarens eget förvållande, ersatte» 

med V» af fulla priset; är godset pntsadt, förklappadt eller beskickadt, ersattes det som 
för färdigt. 

Förstöres gods genom formarens eget förvållande, ersattes arbetsgifvaren för lerans-
kraning och bärning. 

Lera, lämplig för sitt ändamål och väl kranad. skall i tillräcklig mängd till
handahållas å resp. arbetsplatser. 

Arbetaren äger rätt till fritt lyse. I de verkstäder, där gas eller elektrisk be
lysning ej finnes, lämnas arbetare vid belysningsårets början en lampa, som han skall 
väl vårda och till arbetsgifvaren återlämna i godt skick. 

Arbetslokalerna skola uppvärmas på arbetsgifvarens bekostnad. Där värmeledning: 
ej tinnes, skola etdstäderna genom arbetsgifvarens försorg på morgonen tändas, men 
åligger det formare att under dagen underhålla elden. Arbetsgifvaren skall i verk
staden tillhandahålla bränsle. 

Rengöring af verkstäderna skall på arbetsgifvarens bekostnad företagas minst 2 
gånger i veckan efter arbetstidens slut. 

Friskt dricksvatten tillhandahålles inom fabriksområdet i slutet kärl, hvarjämte-
tvättvatten bör vara på platsen tillgängligt. 

Formverkstäderna skola vara försedda med friskluftsventiler af tillräckliga dimen
sioner. 

För nya ugnar som tillkomma, skall priset å formning bestämmas genom över
enskommelse mellan arbetsgifvaren och vid hans fabrik anställda formare. 

Kunna ej dessa parter enas, hänskjntes frågan till resp. organisationer, hvilka då-
hafva skyldighet att söka åstadkomma öfverenskommelse. Sådana prissättningar skola 
för hvarje år tillställas organisationernas styrelser, för att i supplement bifogas aftalet. 

§15 . 

Bestämmelser för sättning. 

Prisen gälla för af arbetsgifvaren godkändt arbete. 
För nya ugnar, som tillkomma, skall priset å sättning bestämmas genom öfver

enskommelse mellan arbetsgifvare och fackförbundets afdelning på platsen. Kunna ej 
dessa parter enas, hänskjntes frågan till resp. organisationer, hvilka då hafva skyldig
het att söka åstadkomma öfverenskommelse. Sådana prissättningar skola för hvarje 
år tillställas organisationernas styrelser för att i supplement bifogas aftalet. 

För sådant arbete, som ej kan åsättas ackordspris, betalas sättare efter hvad han 
brukar förtjäna, då han arbetar på ackord. 

Om arbetare uteblifver från arbetsplatsen mer än två dagar, vare en hvar 
hos arbetsgifvaren anställd arbetare, som därom anmodas, skyldig att fullborda på-
börjadt arbete, och skall ej någon hindra detta. Ar arbetet af brådskande natur, 
äger arbetsgifvaren rätt att inom kortare tid ställa dit annan arbetare. 

Vid landsarbete, eller arbete å annan ort, betalas efter ortens prislista, om den är 
högre, därtill kommer fritt logis och mat. Erhållas ej mat, betalas ett tillägg af 15 %. 

Arbetsgifvare och fackförbundets afdelning på platsen Bfverenskomma om grän
serna, bortom hvilka tillägg skall beräknas. 
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Arbetare erhåller fri resa fram och åter, jämte ersättning för res- och väntetid, 
med 50 öre pr timma. Väntetiden räknas efter den tid arbetaren anmält sig å arbets
platsen. 

Arbetsledningen skall tillse att fullgodt material i tillräcklig mängd linnes & ar
betsplatsen. 

Fönster och ytterdörrar, lämpliga för sitt ändamål, skola vara insatta i byggnad, 
där sättning utföres under den kallare årstiden. Från och till hvilken dato den kallare 
årstiden skall beräknas, träffas Bfverenskommelse emellan respektive afdelning och ar
betsgifvare på platsen. 

Priset å sättning af köksspislar och plattor bestämmes genom öfverenskommelso 
mellan arbetsgifvare och fackförbundets afdelning på platsen. 

För att om möjligt bibehålla och utvidga yrket hvad sättning af köksspislar lie-
träffar, äga arbetsgifvare och arbetare att i samråd med hvarandra verka i sådant 
syfte. 

§ 19. 

Lärlingsbestämmelser. 

1) Lärotiden för dem, som önska lära kakelugnsmakareyrket, är, om endast form
ning eller sättning läres, tre år, om båda delarna läres, fyra-år, med minst sex måna
ders förarbete som handtlangare eller vid ugnarna. Lärotiden skall fullgöras hos en 
och samma arbetsgifvare. 

Lärling får ej vara under den i lag stadgade åldern och ej öfver 21 år. 
Lärling är skyldig att föra ett nyktert och städadt lefvarne. punktligt och ordent

ligt använda arbetstiden samt städse söka beflita sig om att utföra ett godt och nog
grant arbete. 

Arbetstiden får ej öfverstiga 10 timmar per dag eller 57 timmar per veck». 
2) Lärling är skyldig att tillgodogöra sig undervisningen i på platsen befintlig 

aftonskola, hvartill terminsafgiften betalas af arbetsgifvaren. 
Be ämnen, som lärling företrädesvis bör inhämta kunskap uti äro: Frihandsteck-

ning, linerarritning och modellering samt räkning och bokföring. 
3) Aflöning till formarelärlingar: 
Lärling erhåller de första 6 månaderna 8 kr. per vecka och för den öfriga tiden 

i enlighet med på platsen gällande prislista med följande afdrag: de återstående 6 må
naderna af första läroåret 15 %, andra läroåret 10 % och tredje läroåret 5 %. 

Aflöning för sättarelärlingar: 
Lärling erhåller en garanterad veckolön af kr. 9, 11 och 13, under resp. första, 

andra och tredje läroåren, med procentförhöjningar enligt § 18. 
Ackordsarbete kan få förekomma, dock ej under första året, och till ett pris af 

resp. 20 % och 15 % under gällande prislista för andra och tredje åren. 
Det skall stå arbetsgifvaren fritt att använda hvilket avlöningssystem han finner 

vara lämpligast för lärlingen. 
4) Mellan arbetsgifvaren och lärlingen upprättas ett skriftligt kontrakt enligt 

nedanstående formulär. 
Innan kontraktet upprättas, skall lärlingen arbeta två månader på prof, hvilken 

tid sedan tillgodoräknas honom å lärotiden. 
Vid lärotidens slut skall lärling utföra ett utläringsprof, hvilket afsynas och be

tygsättes af därtill utsedda besiktningsmän, däraf en erkändt skicklig arbetare i facket. 
Lärlingen erhåller vid lärotidens slut utlärlingsbetyg infördt i betyggbok, upp

tagande hans uppförande under lärotiden samt det vitsord om arbetsduglighet besikt
ningsmännen gifvit honom. 
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Formulär till lärlingskontrakt 

Jag 
Vi 

antager härmed pä en tid af tre (3) år räknadt från den 
a 

till den 

ynglingen 

född den till f o r m a r e - lärling på följande 
sättare-

villkor: 
1:o) Jag 

Vi 
förbinder m i g lämna lärlingen sådan undervisning i vrket, att han efter lärotidens slut 

a oss 
må kunna utföra antagligt utlärlingsprof. 

2:o) Lärlingen bör under lärotiden ej åläggas förrätta handtlangaresysslor, såvida 
ej undantagsvis särskilda omständigheter göra det för arbetsgifvaren nödvändigt. 

3:o) Lärlingen skall iakttaga på arbetsplatsen fastställda arbetstider och ord
ningsregler; vara arbetsam, nykter och höflig samt villigt åtlyda de föreskrifter ar
betsgifvaren eller hans ställföreträdare gifver honom. 

4:o) Lärlingen är skyldig att tillgodogöra sig undervisning i på platsen befint
lig aftonskola. Terminsafgiften betalas af arbetsgifvaren. 

5:o) Lärlingens avlöningsförmåner äro: 

6:o) Om sjukdom, beväringsskyldighet eller annat förhinder inträffar under läro
tiden, förlängee densamma i proportion därefter. 

7:o) Om arbetsgifvaren under lärotiden upphör med sin affär eller Sfverlämnar 
densamma till annan person, sätte han annan i sitt ställe att fullgöra de skyldigheter 
han genom detta kontrakt iklädt sig. 

8:o) Jag 
förbinder mig att villigt uppfylla hvad här ofvan för mig föreskrifvits samt gifver 
min srbetsgifvare rättighet mig när som helst afskeda, om jag genom lättja eller dåligt 
uppförande skulle bryta mot bestämmelserna uti detta kontrakt. 

Med förestående kontrakt förklara vi oss till alla delar nöjda och äro häraf tvenne 
exemplar upprättade, hvaraf vi hvar sitt tagit. 

den 19 

Arbetsgifvare. Lärling. 

Såsom målsman för ynglingen 

godkänner jag till alla delar förestående kontrakt. 

Egenhändiga namnteckningar bevittna: 
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§ 20. 

Förestående aftal äger giltighet och tillämpning frän och med den dag detsamma 
är af därtill befullmäktigade ombud undertccknadt, intill den 1 april 1910 och för-
länges därefter med ett år i sänder, såvida det ej 3 månader före utlöpningstiden af 
någondera parten skriftligen upps&ges, 

§ 21. 

Vid tolkningen och tillämpningen af detta aftal skall hänsyn tagas till samtliga 
bestämmelser, gom detBamma innehåller och jämväl Ull de befnllmaktigade ombuden» 
protokoll af den 21—22 augusti 1907, § 2. 

Stockholm den 23 aug. 1907. 

För Sveriges Kakelfabrikantförening: 

O. G. Andrén. Ad. Unger j:or. 
Emil Johansson. 

För Sveriges Kakelindustriidkareförening: 

John Rudholm. Nils Andersson. 
O. L. Staf. 

För Svenska Kakelugnsmakareförbundet: 

C. J. Hammarberg. A. F. Bergman. 
J. Favre. 

Godkännes : 

För Centrala Arbetsgivareförbundet: För Svenska Arbetsgivareföreningen: 

Ax. Fallgren. G. Falkenström. 

Supplement till aftalet. 

Transumt ur protokoll fördt vid sammanträde med de 
befullmäktigade ombuden för Sveriges Kakelfabrikantföreniug, 
Sveriges Kakelindustriidkareförening och Svenska Kakelugns
makareförbundet samt representanter för Svenska Arbetsgif-
vareföreningen och Centrala Arbetsgivareförbundet, den 21 
—22 aug. 1907. 

§ 2. 

Till förtydligande af det godkända aftalet och till ledning vid dess tolkning och 
tillämpning bealöto de befullmäktigade ombuden enhälligt godkänna följande förut 
gjorda uttalanden, att under aftalstiden med aftals kraft vara gällande: 

a) Skulle lämplig formningslera i tillräcklig mängd icke flnna» å arbetsplatsen 
och upprepas detta flera gånger än normalt, kan detta vara skäl för klagomål och för
anleda till ersättning från arbetsgifvarnas sida. 
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b) Genom antagande af de fastställd» lärlingsbestämmelserna bör ett beslut om 
begränsning af lärlingarnas antal anses obehöfligt. 

Vid missbruk i detta afseende skola organisationerna träda reglerande emellan. 
Som missbruk borde anses om en arbetsgifvare anställer mer än en lärling på hvarje 
p&börjadt 5-tal utlärda arbetare, såvida fullgoda utlärda arbetare bevisligen finnas 
att tillgå. 

För formare beräknas arbetareantalet efter i fabriken anställda och för sättare 
efter inom samhället anställda. 

c) Aftalets § 4 afser icke att utgöra något skydd för arbetare, som föra ett supigt 
och oordentligt Iefverne, eller för sådana, gom utföra sitt arbete på ett mindre tillfreds
ställande sätt, utan är paragrafens anda och mening förhindra, att arbetare förföljas 
därför att de tillhöra sin förening och där innehafva funktion. 

d) Med biträdande af § 13 hafva arbetsgifvarna ej frånsagt sig rätten att, därest 
enskilda arbetare på ett eller annat sätt trakassera enskild arbetsgifvare och rättelse 
genom arbetarnas organisation ej vinnes, ingripa till sådan arbetsgifvares skyddande. 

Enahanda rätt förbehöllo sig arbetarna å sin sida gent emot arbetsgifvarna. 

Förestående protokoll godkändt och justeradt. 

Stockholm den 23 augusti 1907. 

Ax. Fallgren. G. Falkenström. 
O. Gr. Andrén. John Rudholm. C. J. Hammarberg. 
Ad. linger j:or. Nils Andersson. A- F. Bergman-
Emil Johansson. O. L. St af. J. Favre. 

Till aftalet är fogadt en utförlig prislista upptagande stycklönsbestämiuelser för 
formning och uppsättning samt för omsättningar och reparationer. Desgutom ha 
upprättats särgkilda prislistor för s. k. praktkakelugnar vid flertalet fabriker. 
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Riksaftal inom elektriska industrien. 
Öfverenskommelser mellan Svenska elektriska arbetsgivareföreningen 

och Svenska elektriska arbetareförbundet angående regler för behandling af tvister 
mellan arbetsgifvare och arbetare samt bestämmelser om minimilöner, ackordsarbete, 
ordinarie arbetstid, öfvertidsarbete m. m. 

Regler för behandl ing af tvister m e l l a n arbetsgifvare och arbetare. 

§ 1. 

Här nedan benämnas samtliga arbetareorganisationer, vare sig permanenta eller 
tillfälliga, fackföreningar eller enskilda arbetare, af hvad slag de vara ma, med ett 
gemensamt namn arbetare. 

§ 2. 

Uppstår tvist hos medlem af Elektriska Arbetsgivareföreningen, skola alltid 
allvarliga försök göras att genom skriftlig eller muntlig förhandling mellan arbetsgif-
varen eller hans representant 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 att fullfölja ärendet, äga de att inom 8 dagar efter ut
gången af nyss angifna tid till vederbörande lokalafdelning af Elektriska Arbetsgivare
föreningen därom göra skriftlig framställning, åtföljd af fullständiga uppgifter om 
ärendets innebörd, om dag, då framställning först gjorts, och om resultatet af de förda 
förhandlingarna. Har ärendet icke inom sålunda fastställd tid fullföljts, anses frågan 
hafva förfallit. 

§ 4 . 

Skedan dylik anmälan inkommit, utreder lokalafdelningen skyndsammast ärendet 
samt söker med alla till buds stående medel åstadkomma förlikning mellan parterna. 
Anser endera parten muntlig förhandling behöflig, utse lokalafdelningen och veder
börande arbetare hvardera ;> kommitterade, hvilka genom förhandling skola söka lösa 
den föreliggande tvisten. Lokalafdelningen anmodar en af sina kommitterade att sam
mankalla kommittén. Kommitterade utse bland sig en ordförande eller, i fall de ej 
kunna enas därom, en utomstående opartisk person att leda förhandlingarna. Hafva 
från arbetare hos flera firmor ingått framställningar i samma syfte, må framställningarna 
behandlas samtidigt, enligt förestående. 

§ 5. 
Den kommitté, hvarom i föregående § stadgas, skall vara tillsatt senast 8 dagar 

efter det yrkande om dess tillsättande blifvit gjordt. Behandling af ärende skall vara 
afslutad inom 14 dagar efter det kommitterade erhållit skriftligt meddelande om valet, 
såvida ej kommitterades flertal enar sig om uppskof. Träffas uppgörelse, skall den
samma skriftligen affattas. Har uppgörelse icke träffats, uppsattes ett kortfattadt pro
tokoll. 
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Därest irke genom förhandling enligt förestående ffcriikning kunnat ernås, och un
der förutsättning att frågan gäller tolkning af träffadt aftal, af äfverenskommelse eller 
af förlikning, hanskjutes tviBten, om endera parten det skriftligen yrkar, till åtgörande 
af skiljemän, af hvilka 2 utses af arbetare och 2 af styrelsen för Elektrisk» Arbets-
gifvareförcningen. De sålunda valda 4 skiljemännen utse själfva den 5:e, som skall 
leda skiljenämnden» förhandlingar och vid lika röstetal äga utslags röst. Enas skilje-
männen icke vid valet af ordförande, utses ordföranden enligt lagen om skiljemän af 
vederbörande myndighet å den ort, där firman är belägen. 

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

§ 7. 

Innan ärendet slutbehandlats enligt ofvan gifna regler, må icke på grund af samma 
ärende arbetsinställelse (strejk eller lockout) äga rum. Beslut om arbetsinställelse må 
ej fattas senare än 6 veckor efter det behandlingen af ärendet afslutats, och skall be
slutet omedelbart tillställas motparten. Sådant beslut må ej verkställas tidigare än 6 
dagar eller senare än 14 dagar efter den dag, då detsamma 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 fram
ställning i samma, fråga eller angelägenhet upptagas till förnyad behandling mellan 
samma parter enligt förestående, förrän 6 månader förflutit från den dag, då föregående 
förhandlingar i ärendet afslutats. 

I sammanhang därmed förklara sig Svenska Elektriska Arbetsgivareföreningen 
samt vederbörande arbetare och fackförbund vara ense därom, att rätten att under alla 
förhållanden fritt och okränkt deltaga i arbete skall liksom föreningsrätten hållas i 
ömsesidig helgd. 

Tiden för denna öfverenskommelses bestånd. 

§ 9 . 

Förestående öfverenskommelse skall gälla från den 1 november 1907 till den 1 
januari 1909 och därefter år efter år, därest ej uppsägning skriftligen skett från någon 
sida minst sex månader före tiden för öfvereirskommelsens utlöpande. 

Stockholm den 29 september 1907. 

För Sv. Elektriska Arbetsgivareföreningen: 

Axel Hultman. Ernst F. Wållgren. 
F. Palander. Hjalmar Löfquist. 

För Sv. Elektriska Arbetareförbundet: 

Gustaf Rud. Nilsson. John A. Pettersson,. 
Ernst Olsson. Ture Anderson. 

§ 6. 
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Bestämmelser om minimilöner. 

§ 1. 
Hos hvarje medlem af Elektriska Arbetsgivareföreningen skola alla där anställda 

arbetare, som fyllt 21 år — såväl montörer som hjälpmontörer (till hvilka sistnämnda 
hänföras handtlangare) — tillgodoujuta viss minimilön. 

Minimilönernas storlek lämpas efter förhållandena å olika orter. 
Minimilön fastställes särskildt för montörer och särskildt för hjälpmontörer; oih 

afser minimilön endast den lägsta lön, som inom någondera grappcn af arbetare må 
utgå. 

Berättigad till minimilön är hvarje montör, som fyllt 21 år och arbetat i facket 
minst 3 år, äfvensom hjälpmontör, som uppnått 21 års ålder. 

Allt efter skicklighet och flit erhåller arbetaren högre lön, och skola dugliga ar
betare, 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 med lärlingskontrakt anställda personer 
och kunna undantag från dem jämväl äga rum i fråga om arbetare, hvilka uppnått 60 
års ålder eller hvilkas arbetsförmåga på grund af sjukdom eller vanförhet är nedsatt. 

§ 2. 
I och för bestämmandet af minimilönernas storlek indelas samtliga arbetsplatser 

i grupper på sätt nedan sägs, nämligen: 

Grupp I. 

Stockholm med omnejd samt Norrland norr om Ljungan. 

Grupp II. 
Öfriga platser i Sverige. 

Minimilöner enligt § 1 skola utgöra: 

Inom grupp I. 
För hjälpmontörer, som ej kunna utföra själfständigt arbete, 35 öre i timmen, 
för montörer, som kunna arbeta själfständigt och arbetat minst 3 år i facket, 47 

öre i timmen, 
för montörer, som kunna leda större installationer för belysning och kraft, 58 öre 

i timmen. 

Inom grupp II. 
För hjälpmontörer, som ej kunna utföra själfständigt arbete, 30 öre i timmen, 
för montörer, som kunna arbeta själfständigt och arbetat minst 3 år i facket, 38 

öre i timmen, 
för montörer, som kunna leda större installationer för belysning ot'h kraft, 48 öre 

i timmen. 

Ackordsarbete. 

§ 3 . 
Mom. 1. Ackordsarbete mi användas i alla sådana fall, där detsamma är möj

ligt att genomföra. 
Mom. 2. Ackordsprislistor böra fastställas, hvilka skola gälla under samma tid 

och med samma uppsägningstid som denna överenskommelse. 
Mom. 3. Rörande allt ackordsarbete, som icke på sätt ofvan sägs blifvit be-

stämdt geaom fasta ackordsprislistor, träffas öfverenskonraelse genom fri förhandling i 
hvarje fall mellan arbetsgifvaren eller dennes representant och den eller de arbetare, i t 
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hvilka ackordsarbetet erbjades, och skall uppgörelse därom ske före arbetets påbörjande. 
I undantagsfall, då på grund af arbetets beskaffenhet dylik öfverenskommelse icke kan 
på förhand träffas, må dock, om båda parterna därom äro ense, fastställandet af ackords
priset ske först viss tid efter arbetets påbörjande. 

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 för
hållande till sin timpenning och det antal arbetstimmar, han deltagit i ackordet, förså-
vidt ej annan särskild öfverenskommelse därom träffats. 

Mom 6. Vid allt ackordsarbete skall arbetarens timlön vara garanterad. 
Mom. 7. För arbetare som lämnar sin anställning, innan åtaget ackordsarbete 

afslutats, beräknas aflöningen efter den fastställda timpenningen. Vid gemensamhets
ackord äga ej öfriga deltagare rätt till det öfverskott, som skulle tillkommit den af-
flyttade, utan skall, därest den aflyttade därom gör framställning inom genast en månad 
efter ackordsarbetets fullbordande, öfverskottet till honom mot kvitto utbetalas å arbets-
gifvarens kontor. Försummar arbetare att begagna sig af denna rätt, skall öfverskottet 
öfverlämnas till för arbetarne afsedd sjukkassa eller användas för annat liknande 
ändamål. 

Ordinarie arbetstid. 
§4. 

Mom. 1. Den ordinarie arbetstiden fastställes efter öfverenskommelse för hvarje 
plats, och får densamma icke bestämmas högre än till 57 timmar i veckan eller för 
någon dag högre än till 10 timmar. Hos hvarje firma skall finnas ett anslag med när
mare angifvande af den ordinarie arbetstidens böTJan och slut samt raster under olika 
arbetsdagar i veckan. 

Mom. 2. Första maj anses såsom allmän fridag, då i regel intet arbete utföres. 
Skulle på grund af ett arbetes särskildt brådskande natur detsamma behöfva utföras, 
skall sådant ske utan öfvertidsbetalning. 

Mom. 3. Väntetid ersattes, om den förekommer på arbetsgifvarens begäran och i 
så fall lika med ordinarie arbetstid. Arbetaren erhåller full betalning, så länge han är 
hos arbetsgifvaren anställd och står till hans förfogande. 

Öfvertidsarbete. 
§5. 

Mom. 1. Arbete, utfördt å annan tid än den ordinarie arbetstiden, betraktas som 
öfvertidsarbete och betalas med ordinarie timlönen jämte följande tilläggsprocent: 

A hvardagar: 
2 timmar efter den ordinarie arbetstiden 25 %, öfrig arbetstid 100 %, 
å sön- och helgdagar: 
25 % för arbetsgifvarens eget arbete, 100 % för annat arbete. 
Mom. 2. Då ackordsarbete utföres på öfvertid, erhåller arbetaren öfvertidsprocen-

ten som tillägg till ackordspriset. 
Mom. 3. Öfvertidstillägg utbetalas endast för af arbetsgifvaren påfordradt öfver

tidsarbete. 
Mom. 4. Öfvertidsarbete skall i regel ej utföras vid arbete i landsorten. 
Mom. 5. Vid arbete i skift träffas öfverenskommelse om aflöningen oberoende af 

hvad om tilläggsprocent för öfvertidsarbete är fastställdt. 
Mom. 6. Vid beräkning af öfvertidsarbete medräknas ej den till måltidsraster 

använda tiden. Har arbetare till följd af slarf eller andra liknande omständigheter utan 
giltig anledning försummat någon del af ordinarie arbetstiden, är han, om arbetsgifvaren 
det fordrar, skyldig ersätta den försummade ordinarie arbetstiden med öfvertid, utan att 
någon öfvertidsprocent härför beräknas. 
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Arbete utom hemorten. 

§ 6 . 

Mom. 1. Vid resor erhåller arbetaren dela dagtraktamente, dela vanlig timpenning 
för intill 10 timmar per dag, äfven for sön- och helgdagar. Såvida ej sofplats erhålles, 
«rsattes restid infallande mellan kl. 7 e. m. och 8 f. m. såsom öfvertid, dock högst med 
ett dagtraktamente. Arbetsgifvaren bekostar resebiljett och frakt för bagage. 

Mom. 2. Vid arbete utom hemorten oafsedt afståndet, då bort- och hemfärd sker 
dagligen, erhåller arbetaren, förutom ordinarie timpenning, ett extra tillägg af 75 öre 
per dag. Ske sådana resor på tid, som öfverskjuter den ordinarie med högst 1 timme, 
betalas härför vanlig timpenning. 

Förekommer å sådan plats öfvertidsarbete, gälla härför samma bestämmelser som 
för hemorten. 

Mom. 3. Vid resor och arbete utom hemorten, då bort- och hemfärd ej sker dag
ligen, erhålla arbetare, såväl montörer som hjälpmontörer, förutom ordinarie timpenning, 
antingen fri kost och logis, båda af tillfredsställande beskaffenhet, eller ett extra tillägg, 
som, därest resan och arbetet på en plats tager en tid af högst 8 dagar, utgår mod 2 
kronor 50 öre per dag och eljest med 2 kr. per dag. Förekommer endast fritt logis 
minskas dagtraktamentet med 50 öre per dag. 

Mom. 4. När arbete för firman å annan ort förekommer i sådan utsträckning, 
att firman där anställer arbetare, utgår icke till dessa arbetare sådant extra tillägg, 
hvarom i föregående mom. förmäles. 

Uppsägningstid. 

§7. 
För Svenska Elektriska Arbetsgivareföreningens medlemmar och hos dem an

ställda arbetare gäller en ömsesidig uppsägningstid af minst 8 dagar. Om arbetare gör 
sig skyldig till förseelse mot vanlig ordning, kan han likväl omedelbart afskedas. 

Skulle arbetsbrist föranleda afskedande, skall från arbetsgifvarens sida hänsyn 
tagas ej blott till arbetarens duglighet och lämplighet utan jämväl till den tid han varit i 
tjänst, så att sålunda under förutsättning af lika duglighet och lämplighet de arbetare böra 
i det längsta bibehållas, hvilka varit längst i arbetsgifvarens tjänst. Vid förnyadt behof 
af arbetskraft bör under samma förutsättningar företräde lämnas åt den, som vid af-
skedandet varit längre i tjänst. 

Tiden för denna öfverenskommelses bestånd. 

§8. 
Förestående öfverenskommelse skall gälla från den 1 november 1907 till den 1 

januari 1909 och därefter år efter år, därest ej uppsägning skriftligen skett från någon 
sida minst 6 månader före tiden för öfverenskommelsens utlöpande. 

Stockholm den 29 september 1907. 

För Sv. Elektriska Arbetsgifvareföreningen: 

Axel Hultman. Ernst F. Wållgren. 
F. Palander. Hjalmar Löfquist. 

För Sv. Elektriska Arbetareförbundet: 

Gustaf Ruä. Nilsson. John A. Pettersson. 
Ernst Olsson. Ture Anderson. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 

Fjärde kvartalet år 1907. 

Under hänvisning till efterföljande tabeller redogöres här för de 
hufvudsakliga resultaten af verksamheten under 1907 års sista 
kvartal vid de offentliga arbetsförmedlingsanstalterna i riket. Ehuru 
flertalet af dessa nyligen inrättats och följaktligen ännu ej hunnit 
full utveckling, hafva de redan ernått en afsevärd betydelse. 

Öfversikt af verksamheten under fjärde kvartalet år 1907. 
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Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 

Genom samtliga 10 offentliga arbetsförmedlingsanstalter pla
cerades sålunda under fjärde kvartalet tillhopa 9,133 personer (under 
årets föregående kvartal resp. 7,821, 10,161 och 9,489), hvaraf 4,856 
män och 4,277 kvinnor. Bland de olika månaderna kom här oktober 
främst beträffande förmedlingen för såväl män som kvinnor, nämligen. 
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Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 

resp. 2,168 och 1,941, hvilket sistnämnda tal utvisar det högsta re
sultat, som under någon månad af året nåddes med afseende å an
ställandet af kvinnor. 

Öfverhufvud visar sig en jämn och stark stegring af frekvensen 
vid de kvinnliga afdelningarne å alla anstalter, särskildt framträ
dande i fråga om husligt arbete samt därmed jämförliga anställ
ningar inom hotell-, kafé- och restaurantrörelsen. 

Flertalet platser för männen afsågo grofarbete samt byggnads-
och transportverksamhet. En mycket betydande del af den manliga 
arbetskraften gick ock till jordbruket och skogshushållningen, inom 
hvilka yrken placerades tillhopa 929 personer, nästan alla män. 
Beträffande den offentliga arbetsförmedlingens betydelse för olika 
viktigare yrkesspecialiteter hänvisas i öfrigt till ofvanstående 
tablåer. 

Dessa gifva äfven åtskilliga upplysningar om arbetsmarknadens 
läge under de olika kvartalen och inom särskilda fack. Dess för-
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ändringar i stort sedt synas tämligen noga återspeglas i de å sid. 
41 angifna talen för proportionen mellan antalet arbetsansökningar, 
lediga platser och tillsatta platser; för samtliga anstalter betraktade 
som en enhet ställer sig resultatet på nedanstående sätt under årets 
olika månader. 

På 100 lediga platser kommo: 

Oktober månad uppvisade som vanligt en mycket stark omsätt
ning, särskildt naturligtvis för anställning inom personlig tjänst och 
inom jordbruket, enär den sedvanliga lagstadgade flyttningstiden 
då infaller. Äfven diverse utarbeten, såsom transport- och bygg
nadsverksamhet kräfde fortfarande mycket arbetskraft, ehuruväl 
särskildt det senare af dessa yrken led under trycket af de hårda 
penningeförhållandena. Dessas förlamande inflytande framträdde än 
starkare under november och december, då rörelsen och företagsam
heten inom olika områden afsevärdt minskades och efterfrågan på 
arbetskraft blifvit jämförelsevis ringa. Härtill bidrog naturligtvis 
i hög grad äfven den starka kölden, som förhindrade bedrifvandet 
af åtskilliga utearbeten. I gengäld har emellertid mycken arbets
kraft fatt tillfällig sysselsättning vid renhållningsarbeten, föranledda 
af de rådande klimatförhållandena. 

De offentliga arbetsförmedlingeanstalternas betydelse för till
godoseende af den omgifvande landsbygdens behof af arbetskraft 
framgår af följande uppgifter. 
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Antalet platser, som tillsatts utom resp. orter. 

Dessa siffror utvisa, att en ganska betydande mängd af i stä
derna förefintlig eller till dem inströmmande arbetskraft genom de 
kommunala anstalterna återföres till landsbygdens näringslif. Denna 
del af anstalternas verksamhet befinner sig ock i en stadig tillväxt, 
beroende framför allt på ökad förmedling till jordbruket. Kvin
norna synas i allmänhet vara mindre villiga än männen att mottaga 
anställning utanför städerna. 

Samarbetet mellan olika anstalter försvåras naturligtvis genom 
de långa afstånden, som göra de anställda arbetarnes resor dyrbara. 
Sådan samverkan resulterade i tillsättande af 8 platser under fjärde 
kvartalet. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Fjärde kvartalet år 1907. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling 
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under fjärde kvartalet år 1907. 
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Sveriges offentliga 
Fjärde kvartalet 
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arbetsförmedling. 
år 1907. 
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Sveriges offentliga 
Fjärde kvartalet 
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arbetsförmedling 
år 1907. 
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Sveriges offentliga 
Fjärde kvartalet 
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arbetsförmedling. 
år 1907. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Fjärde kvartalet år 1907. 
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Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse 
angående understöd af statsmedel för år 1907 till befrämjande 

af den offentliga arbetsförmedlingen i riket; 

gifven Drottningholms slott den 30 september 1907.1) 

Vi OSCAR, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes konung, 
göre veterligt: att, sedan Riksdagen, med bifall till därom af Oss 
gjord framställning, till befrämjande och organiserande af den offent
liga arbetsförmedlingen i riket för år 1907 anvisat ett förslagsanslag 
af 15,000 kronor, hafve Vi funnit godt förordna, att för erhållande 
af understöd från berörda anslag följande villkor och bestämmelser 
skola lända till efterrättelse: 

§ 1. 

Understöd må tilldelas landsting, hushållningssällskap och kom
muner samt andra institutioner, hvilka, hvar för sig eller i förening, 
vidtagit anordningar för arbetsförmedling, under förutsättning: 

att arbetsförmedlingen afser allt slags arbete för såväl män som 
kvinnor samt i regel icke medför några särskilda kostnader för 
arbetsgifvare och arbetare, som anlita densamma; 

att vid arbetsförmedlingen hänsyn i främsta rummet tages till, 
a t t arbetsgifvare erhåller den bästa möjliga arbetskraft och arbetare 
det arbete, hvartill han bäst ägnar sig; 

att ledningen af arbetsförmedlingen utöfvas af en styrelse, be
stående af dels en opartisk ordförande jämte för honom utsedd 
suppleant och dels ledamöter jämte suppleanter för dem, hvilka 
till lika antal utses bland arbetsgifvare och arbetare; 

att vid arbetsförmedlingen användes ett af kommerskollegium 
godkändt arbetssätt och expeditionssystem; 

samt att statistiska uppgifter rörande verksamheten, i den mån 
så lämpligen kan ske, ställas till kommerskollegii förfogande. 

§ 2. 

Mom. 1. Understöd må erhållas till bestridande af samtliga 
för arbetsförmedlingen nödvändiga utgifter för: 

a) postporto; 
b) abonnemang å rikstelefon; 

1) Sv. Förf.-saml. 1907: 97. 
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c) telegram och interurbana telefonsamtal; samt 
d) tryckning af formulär och blanketter. 
Mom. 2. Efter pröfning i hvarje särskildt fall kan därjämte 

erhållas understöd till bestridande af kostnaderna för de särskilda 
anordningar, som vidtagits för arbetsförmedling för landsbygdens 
behof, äfvensom för samarbetet mellan särskilda anstalter. 

§ 3. 

Ansökning om understöd skall vara ställd till Kungl. Maj:t 
-och — åtföljd af nödiga handlingar till styrkande af att de uti § 1 
för understödets åtnjutande stadgade villkor blifvit fullgjorda äfven
som, hvad angår det i § 2 mom. 1 omförmälda understöd, styrkt 
uppgift å det belopp, hvartill de i momentet angifna särskilda 
utgiftsposterna uppgått — före den 1 februari 1908 ingifvas till 
kommerskollegium, som har att före den 1 därpå följande mars med 
eget utlåtande till Kungl. Maj:t insända de sålunda inkomna an
sökningshandlingarna. 

§4. 

Beviljadt understöd skall till vederbörande utbetalas genom 
kommerskollegium, som det tillkommer att härom meddela närmare 
föreskrifter äfvensom att tillse, att de för understöds åtnjutande af 
Kungl. Maj:t föreskrifna villkor varda fullgjorda. 

Det alla, som vederbör, hafva sig hörsamligen att efterrätta. 
Till yttermera visso hafve Vi detta med egen hand underskrifvit 
och med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit. Drottningholms slott 
den 20 september 1907. 

OSCAR. 
(L. S.) 

(Civildepartementet.) Julius Juhlin 
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Transumt af Kungl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Kommers
kollegium angående befrämjande och organiserande 

af den offentliga arbetsförmedlingen i riket. 

OSCAR etc. Vår ynnest etc. Genom nådig proposition den 5 
april 1906 hafve VI, under åberopande af utdrag af statsrådsprotokollet 
öfver civilärenden för samma dag, föreslagit Riksdagen besluta a t t 
för år 1907 på extra stat anvisa et t förslagsanslag af 15,000 kronor 
a t t ställas till Vår t förfogande i och för befrämjande och organi
serande af den offentliga arbetsförmedlingen i riket i enlighet med 
i protokollet närmare aDgifna grunder, med rätt för Oss a t t däraf 
under år 1906 förskottsvis använda högst 5,000 kronor. 

Sedan Riksdagen uti skrifvelse den 23 maj 1906 angående reg
leringen af utgifterna under riksstatens sjätte hufvudtitel anmält, 
a t t Riksdagen bifallit Vår förevarande proposition, hafve VI genom 
nådigt bref den 22 juni 1906 anbefallt Eder, bland annat, at t ej 
mindre utarbeta en detaljerad plan för ledningen af arbetsförmed
lingsverksamheten i Sverige än äfven uppgöra förslag till blanketter 
och öfriga för verksamheten erforderliga formulär och anvisningar 
samt därmed äfvensom med de framställningar i öfrigt, hvarti l l om
ständigheterna kunde föranleda, till Oss inkomma. 

Till åt lydnad af den uti nådiga brefvet den 22 juni 1906 gifna 
föreskrift beträffande anslaget för år 1907 hafven I med skrifvelse 
den 22 augusti 1907 till Oss inkommit med förslag till befrämjande 
och organiserande af den offentliga arbetsförmedlingen i riket under 
innevarande år. 

Då vi nu i nåder låt i t detta ärende Oss föredragas, hafve VI, 
som denna dag utfärdat nådig kungörelse angående understöd af 
statsmedel för ar 1907 till befrämjande af den offentliga arbetsför
medlingen i riket, funnit godt uppdraga åt Eder at t leda, öfvervaka 
och befrämja den offentliga arbetsförmedlingen i riket, och åligger 
det Eder i afseende därå särskildt at t aigifva yttranden och för
slag uti alla till arbetsförmedlingen hörande frågor, som kunna 
blifva till Eder hänskjutna, samt t i l lhandagä myndigheter och 
andra, som sådant påfordra, med råd och upplysningar rörande 
offentliga arbetsförmedlingsanstalters inrättande och skötsel, a t t genom 
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granskning af ingifna rapporter eller genom besök vid anstalterna 
tillse, att de för statens medverkan stadgade villkor uppfyllas och de 
af staten beviljade förmåner användas till därmed afsedda ändamål 
äfvensom att sådana anordningar vidtagas, att arbetsförmedlingen i 
största möjliga utsträckning blifver i stand att tillgodose alla be
rättigade intressen, att, da I finnen sådant lämpligt, efter förut hos 
chefen för Vårt civildepartement skedd anmälan, bereda represen, 
tanter för de olika anstalterna tillfälle att sammanträda för gemen
samma öfverläggningar; att utarbeta och offentliggöra en månatlig 
statistik öfver förmedlingsverksamheten och ställningen på arbets
marknaden, i den mån densamma af anstalternas rapporter kan 
åskådliggöras; samt att med uppmärksamhet följa förmedlingsverk
samhetens utveckling såväl i Sverige som i utlandet och i dylika 
frågor framställa de förslag, hvartill förhållandena kunna föranleda. 

Hvilket Eder till kännedom och efterrättelse härigenom i nåder 
meddelas. Drottningholms slott den 20 september 1907. 

OSCAR. 
Julius Juhlin. 

Öfversikt öfver ingångna kollektivaftal. 

Tredje kvartalet år 1907. 

Såvidt till afdelningens kännedom kommit, ha under kvartalet 
träffats 240 koUektivaftal. 42 af dessa aftal ha ingatts efter före
gående arbetsinställelse, under det att 198 träffats efter förhandlin
gar parterna emellan utan afbrott i arbetet. För 222 aftal är antalet 
berörda arbetsgifvare och arbetare kändt och utgör omkring 1,300 
arbetsgifvare och 27,000 arbetare. Omkring 300 arbetsgifvare och 
6,000 arbetare beröras af aftal ingångna efter föregående arbetsin
ställelse, omkring 1,000 arbetsgifvare och 21,000 arbetare af aftal, 
som träffats, utan att sådan arbetsinställelse ägt rum. 

Antalet arbetsgifvare och arbetare, som berörts af öfriga aftal, 
träffade under kvartalet, kan beräknas till ungefär resp. 100 och 
2,000 och ha således sammanlagdt omkring 29,000 arbetare, anställda 
hos omkring 1,400 arbetsgifvare, fatt sina löne- och arbetsförhållanden 
reglerade genom koUektivaftal under tredje kvartalet mot 3(5,000 
arbetare, anställda hos 1,750 arbetsgifvare, under näst föregående kvar
tal. Mest omfattande har denna reglering varit inom byggnadsverk-
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samheten, da omkring 400 arbetsgifvare och 6,300 arbetare berörts 
af densamma. För ofri ga näringsgrenar se tabellen å ss. 55—57. 

Inom de olika delarna af landet fördela sig aftalen på följande sätt: 

Under kvartalet ha träffats tvenne riksaftal, nämligen för kakel
industrien (s. 22) och för den elektriska industrien (s. 29), det förra 
efter en omfattande arbetsinställelse, det senare efter fredliga för
handlingar mellan arbetsgifvare- och arbetareorganisationerna. Samt
liga öfriga aftal ha varit firmanftal eller ortsaftal. 

Kollektivaftal, som träffats under tredje kvartalet 1907, fördelade efter 
näringsgrenar och orter. 

Jordbruket: Uppsa la län. Söderfors, Tobo. Ös t e rgö t l ands län. Linköping 
K r i s t i a n s t a d s län, Hammarshns, Lillö och Näsbygård (1 aftal), Venestad, Villanda-
farm. Malmöhus län, Arlöfsgården, Charlottenborg. Gäfleborgs län, Aby. 

Grafdrlft: Bosernp, Hyllinge. 
Aaaia brytnings- och upptagningsindustri: grustag: Arric. 
Närings- och sjutningsämnenindustri: bagerier, konditorier och kon fekt fabriker: Eslöf, 

Eskilstuna, Linköping, Kiruna, Norrköping, Stockholm, Uppsala; bryggerier: Göteborg 
(2 aftal), Hudiksvall, Karlshamn, Stockholm; kvarnar: Göteborg, Kalmar, Mariestid, 
Åtvidaberg: sockerfabriker: Linköping {2 aftal); tobaksfabriker: Göteborg (2 aftal), 
Karlstad, Ängelholm; slakterier och charkuterivarufabriker: Uppsala. 

Textilindustri: spinnerier, väfverier och färgerier: Borås, Göteborg (3 aftal), 
Jönköping, Kristianstad. Malmö, Norrköping (2 aftal), Säter, Ahus, Örebro (2 aftal); 
rcjislagerier: Åmål. 

Beklädnadsindustri: skrädderier och sömnadsfabriker: Stockholm: skofabriker: 
Ramlösa; hattfabriker: Karlskrona; barberare och perukmakare: Landskrona. 

Lider., hår. och gaanlraraiadaatrl: garfverier och läderfabriker: Eslöf, Stockholm, 
Toilarp, Uddevalla; gummifabriker: Trelleborg (2 aftal); sadelmakare och tapetscrare: 
Bodafors, Göteborg, Södra Halland, Halmstad, Hälsingborg, Härnösand, Kristianstad (2 
aftal), Linköping, Lund (2 aftal). Malmö (2 aftal', Norrköping, Sköfde, Stockholm (8 
aftal), Uddevalla, Visby, Östersund. 

Trävarnindustri: träkolsverk: Ornäs, Utvik: sågverk och brädgårdar: AlUppen, 
Bätskärsnäs, Degerselct, Kjärdvik. Gellivare, Göteborg, Hudiksvall Kramfors Sala, 
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Sparreholm, Sundsvall, Säter, Uddevalla, Vansbro: snickerier och möbelfabriker: Ar
boga, Eksjö, Emmaboda (2 aftal), Flen, Färjenäs, Halmstad, Hedeniora, Härnösand. Jön
köping, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Mjölby, Ramfall, Sala, Söderköping, 
Umeå, Uppsala, Åtvidaberg; tunnbinderier: Goteborg, Åstorp, trätoffelfabriker: Malmö. 

Trämasse- och pappersindustri: pappersbruk: Domnarfvet, Skärblacka; trämassr-
fabriker: Ljusne, Vansäter. 

Malmförädlingsindustri: järn- och stålverk: Bångbro, Högfors, Norrahammar (3 aftal). 
Metallindustri: bleck- och plåtslagerier: Härnösand, Umeå: järn- och stålvaru-

fabriker: Arboga, Hälsingborg, Krylbo, Norrköping, Ronneby, Stockholm, Västerås. 
Maskin- och skeppsbyggnadsindustri: mekaniska verksfäder: Hälsingborg, Karls

krona, Lingbo, Malmö, Norrtälje, Skara, Sundbyberg, Sölvesborg: fabriker för till
verkning af elektriska apparater m. m.: riksaftal; instrumentfabriker: Stockholm. 

Jord- och stenindustri: sten-huggerier: Gylsboda, Immeln, Malmö (2 aftal), På-
skaUavik, Stockholm, Visby, Örebro; glasbruk: Gäfle, Johannestorp, Kosta; tegelbruk: 
Annetorp och Pålsjö, Halmstad, Väsby; cementfabriker och cementgjuterier: Göteborg. 

Kemisk-teknisk industri: kalcium karbid- och kloratfabriker: Alby (5 aftal); ann an 
kemisk-teknisk industri: Limhamn, Trollhättan. 

Byggnadsverksamhet: grofarbete: Boden, Genevad, Ronneby, Västerås; järn
vägs-, spårvägs- och kraftstationsbyggnader: Gullspång, Karby, Lidköping-Tun, 
Långed och Ramsjöholm, Majenfors, Bassalt och Knäred (2 aftal), Orsa-Härjedalen, 
Skinnskatteberg, Spånga-Tomteboda, Södernäs, Trollhättan (3 aftal), Vansbro-Ängels
berg, Öland; murning: Göteborg, Karlstad: träarbete: Falun, Göteborg, Jönköping_ 
Malmö, Ronneby, Vaxholm, Åstorp, Östersund; målning: Gäfle, Klippan och Åstorp 
(1 aftal), Östersund; förgylleri- och glasmästeri: Hälsingborg, Karlstad, Norrköping; 
kakelugnsmakeri: riksaftal; utförande af elektriska ledningar: Stockholm. 

Allmänna arbeten: kommunala: Kalmar, Karlskrona, Söderhamn, Uddevalla. 
Handel och samfärdsel: handel och varulager: Eslöf, Göteborg, Hälsingborg, Kristi

anstad, Malmö, Norrköping, Stockholm (2 aftal), Trelleborg (2 aftal); järnvägsdrift: 
Borås—Alfvesta, Borås—Herrljunga, Dala—Hälsingland, Göteborg—Särö, Kalmar, Kal
mar—Berga, Kalmar—-Torsås, Lidköping—Skara—Stenstorp, Mora—Vänern, Nora Bergs
lags, Nybro —Säfsjöström, Sala—Gysinge—Gäfle, Uddevalla—Lelången, Varberg—Borås; 
åkerirörelse: Eskilstuna, Lund, Stockholm (2 aftal); lastning- och lossning: Lands
krona, Otterbäcken. 
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Öfversikt öfver ingångna kollektivaftal. Tredje kvartalet år 1907. 



56 ÖFVERSIKT ÖFVER INGÅNGNA KOLLEKTIVAFTAL. 
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58 REGISTRERING AF SJUKKASSOR I SVERIGE ÅR 1907. 

Registrering af sjukkassor i Sverige år 1907. 
Tredje kvartalet. 

(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 
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Arbetsinställelser i Finland åren 1903—1906. 

I den af Industristyrelsen i Finland från och med år 1907 ut-
gifna »Arbetsstatistisk tidskrift» publiceras en fortlöpande officiell 
statistik öfver inträffade arbetsinställelser. I tidskriftens båda första 
häften meddelas därjämte resultaten af vissa statistiska undersök
ningar om arbetsinställelser i Finland under åren 1890—1906. 

En sanrmanställning i tabellform af arbetsinställelser i Finland 
under åren 1890—1902, .upprättad på grundval af tidningsmaterial 
och kompletterad med uppgifter från yrkesinspektörerna, har förut 
publicerats i »Meddelanden från Industristyrelsen». Till fullständi
gande af denna framställning har nu, likaledes med ledning af 
tidningsnotiser, utarbetats en redogörelse för arbetsinställelser under 
åren 1903—1906. 

En sammanhängande öfversikt öfver de öppna striderna på ar
betsfältet alltsedan år 1890 har sålunda ernåtts, om också fullständig
heten lämnar åtskilligt att önska på grund af materialets bristfällig
het. I tidskriften framhålles ock, hurusom särskildt inom skogsarbetet 
och jordbruket vid många spridda och aflägset belägna arbetsställen 
gifvetvis måste förekomma en hel del arbetstvister, som ej blifva 
bekanta för tidningspressen. När ensamt för år 1906 uppgifves, 
att 35 arbetsinställelser inträffat vid jordbruks- och skogsarbete, 
men för de föregående 16 åren redovisas tillhopa endast 12 dylika 
arbetsinställelser, torde den ovanligt stora tillväxten delvis bero på 
bristande uppgifter för de föregående åren. 

I alla händelser framgår dock tydligt, att arbetskonflikterna i 
Finland, såsom mera omfattande och i samhällslifvet djupare in
gripande företeelser, i stort sedt datera sig från den senaste tiden 
och att särskildt 1906 i detta af seende står långt framför de före
gående åren, såsom ock närmare synes af nedanstående samman
ställning. 

Antalet inträffade arbetsinställelser och berörda arbetare:1 

1 Tillförlitliga uppgifter om de berörda arbetarnas antal hafva helt naturligt i 
regel ej stått till buds i tidningspressen och saknas för flertalet fall. 
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Till jämförelse må meddelas, att i Sverige, där fabriks- och 
handtverksarbetarnas antal är nära fyra gånger och den industri
ella produktionen ungefär sex gånger så stor som i Finland, var 
under år 1906 arbetsinställelsernas antal 277 med 18,612 berörda 
arbetare. 

En ingående jämförelse mellan svensk och finsk statistik öfver 
inträffade arbetsinställelser under de senaste åren vore gifvetvis 
särskildt intressant med hänsyn till den af likartade förutsättningar 
betingade öfverensstämmelsen mellan de båda Ländernas nftringslif. 
På grund däraf att de hittills tillgängliga finska uppgifterna äro 
tämligen ofullständiga oeh summariska, kunna emellertid för när
varande endast några få spörsmål här belysas för åren 1903—1906. 

Den nära öfverensstämmelse, som råder mellan länderna i afse-
ende på tiden för arbetsinställelsernas början, framgår af nedanstående 
öfversikt öfver deras förekomst under årets olika kvartal. 

I fråga om arbetsinställelsernas förekomst i städer eller pä lands
bygd råder liknande öfverensstämmelse de bägge länderna emellan. 
Bland samtliga i Finland under perioden inträffade 368 arbetsin-
ställelser hänförde sig nämligen 227, eller 62 %, till städerna och 
140, eller 38 %, till landsbygden, under det att i Sverige 58 % 
belöpte sig på städerna och 42 % på landet. Den obetydliga skill
naden torde i hufvudsak motsvaras af den olikhet, som råder mellan 
länderna i afseende på det industriella näringslifvets fördelning 
mellan landsbygd och städer. 

De industrigrenar, som under åren 1903—1906 drabbades af de 
flesta arbetskonflikterna, voro 



I konflikterna med kändt resultat hafva arbetarna i flertalet fall 
haft öfvertaget i Finland, liksom förhållandet varit i Sverige under 
den gångna fyraårsperioden. Sannolikt synes dock, att de konflikter 
i Finland, hvilkas resultat är okändt, i allmänhet slutat med arbets
givarnas seger, enär arbetarepressen, hvars uppgifter till hufvudsaklig 
del legat till grund för undersökningarne, gifvetvis varit mindre 
angelägen att konstatera dylika fall. 

ömsesidiga eftergifter genom förhandlingar parterna emellan 
hafva på långt när icke förekommit i Finland i samma utsträckning 
som hos oss vid konflikters biläggande. Detta har sin gifna förkla
ring däri, att arbetsgifvarnes och arbetarnes organisationer därstädes 
ännu ej nått samma utveckling och stadga som i. vårt land. 
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Anmärkningsvärdt är i Finland det stora antalet konflikter inom 
byggnadsindustrien eller inemot en fjärdedel af alla inträffade. Vid 
en jämförelse med Sverige framträder äfven det stora antalet kon
flikter inom jordbruket och skogsarbetet, af hvilka, såsom förut 
nämndt är, den allra största delen eller 35 falla på år 1906; mot
svarande siffra var för Sverige 27. Detsamma är förhållandet med 
trävaruindustrien, som under den afhandlade perioden hos oss varit 
vida mer förskonad för arbetsinställelser — hvad gäller deras antal 
— än i Finland. 

En delvis slående öfverensstämmelse framträder vid de inträffade 
konflikternas fördelning efter orsak, såsom framgår af nedanstående 
öf ver sikt: 

En jämförelse mellan arbetskonflikternus resultat i de bägge län
derna försvåras visserligen högst väsentligt af den finska statistikens 
ofullständighet i detta hänseende, i det att för icke mindre än 145, 
eller 39 % af samtliga inträffade arbetsinställelser, resultatet är 
okändt (motsvarande procenttal för de afslutade svenska arbetsin
ställelserna är 7), men ger likväl en viss ledning för ett allmänt 
omdöme. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1907. 

(Preliminär redogörelse.) 

Tredje kvartalet. 

Af de under 1907 års första kvartal påbörjade arbetsinstäl
lelserna kvarstodo vid tredje kvartalets ingång såsom olösta n:r 1, 
28, 42, 52 och 58. När n:r 1, 28 och 52 afslutats, finnes angifvet i 
nästföregående redogörelse. 

Af de under 1907 års andra kvartal påbörjade arbetsinstäl
lelserna voro vid tredje kvartalets ingång olösta n:r 138, 139, 143, 
148, 150, 153, 154, 155, 158, 161, 162, 163, 178, 179, 180, 181, 182, 
184, 185, 186 och 187. 

När n:r 139, 143, 148, 150, 154, 155, 158, 161, 162, 163, 178, 
180, 181, 182, 184, 185 och 186 afslutats, finnes angifvet i nästföre
gående redogörelse. Af de öfriga 4 äro numera 2 afslutade, nämligen 

N:r 179 berörande arbetare vid bleck varufabrik i Lund, påbörjad d. 17 juni, af-
slutad d. 15 nOV. 1907. 

N:r 187 berörande landtarbetare i Råbelöf, Odersberga och Hammarsjö, påbörjad 
d. 4 april, afslutad d. 11 nov. 1907. 

Af under 1907 års tredje kvartal inträffade arbetsinställelser 
redovisas härnedan 70. Af dessa hafva 33 börjat i juli, 25 i augusti 
och 12 i september, samt hafva, enligt nu tillgängliga uppgifter, 
direkt berört inalles 170 arbetsgifvare och c:a 6,800 arbetare. (För 
tredje kvartalet under förlidet år äro de motsvarande siffrorna: 79 
påbörjade arbetsinställelser — 25 i juli, 39 i augusti och 15 i 
september —, hvilka direkt berörde 129 arbetsgifvare och c:a 4,300 
arbetare.) 

Varaktigheten af de i efterföljande öfversikt upptagna 66 arbets
inställelserna, hvilka påbörjats under tredje kvartalet och såväl fak
tiskt som principiellt afslutats, kan angifvas för 62. Den närmare 
fördelningen ter sig sålunda: 

Arbetsinställelser med en varaktighet af: 
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De återstående fyra konflikterna äro ännu pågående och hafva 
varat, två öfver 180 dagar och två öfver 150 dagar. 

Till sin lar altar äro 59 strejker, 3 lockouter och 8 af blandad, 
obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

Det fack, som under kvartalet berörts af de flesta konflikterna, 
17 är gr of arbetarefacket; i dessa hafva, såvidt kändt, 45 arbetsgif-
vare och c:a 4,100 arbetare varit direkt invecklade. Träarbetare-
facket har berörts af 9 konflikter och sågverksarbetarefacket af 6 
konflikter. 

Följande näringsgrenar hafva under kvartalet berörts af de flesta 
konflikterna: 

Samtliga under första kvartalet påbörjade arbetsinställelser 
hafva haft lokal karaktär utom en, som omfattar hela riket. De för
dela sig på följande sätt inom de olika delarna af landet: 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är kändt i samtliga fall 
utom två och uppgår, som nämn dt, till 170. Hela antalet direkt be
rörda arbetare utgör c:a 6,800, och af dessa kommer det högsta an
talet, eller c:a 4,100 (c:a 60 %), på grofarbetarefacket, det näst högsta, 
eller c:a 550 (c:a 8 %), på kemisk-tekniska facket. 

Antalet strejkande är kändt i samtliga fall utom fem och utgör 
tillhopa c:a 3,650; i de 3 lockouterna voro c:a 2,580 och i de åter
stående 8 arbetsinställelserna af blandad, obestämbar eller ej upp
gifven karaktär c:a 550 arbetare direkt invecklade. 

Hela antalet under kvartalet förlorade arbetsdagar har beräk
nats uppgå till .i rundt tal 212,000, däraf omkring 12,000 för af 
konflikterna indirekt berörda arbetare. Af de 212,000 förlorade 
arbetsdagarna komma c:a 115,000 på arbetsinställelser, påbörjade 
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under nästföregående kvartal. Främst står grofarbetarefacket med 
c:a 75,000 förlorade arbetsdagar, därnäst följer kakelugnsmakare-
facket med e:a 44,500. 

På olika industrier komma följande antal förlorade arbetsdagar: 

I 19 fall hafva arbetsgifvarne icke varit organiserade, i 28 fall 
hafva de tillhört organisation, och i 23 fall saknas uppgifter uti 
ifrågavarande hänseende. 

Arbetarne hafva i 38 fall samtliga tillhört facklig organisation, 
i 17 fall delvis och i 10 fall alla varit oorganiserade; för 5 fall 
saknas uppgift härom. 

Konflikternas hufvudorsaker kunna fördelas i följande grupper: 

110 fall har arbetarnes hufvudfordran uppgifvits vara kombinerad 
med andra yrkanden. 

Beträffande resultatet må anföras, att af de 70 konflikterna 28 
afgjorts genom kompromiss, af hvilka 4 kan anses hafva utfallit i 
hufvudsak enligt arbetsgifvarnes fordringar, 9 enligt arbetarnes for
dringar och de öfriga 15 lösts efter ungefär lika stora eftergifter 
å ömse sidor. Af öfriga 42 konflikter hafva 20 ledt till arbetets 
återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda villkoren, i 5 
fall hufvudsakligen med nya arbetare, i 2 fall. med delvis nya ar
betare och i 12 fall med den förutvarande arbetsstyrkan, i ett fall 
saknas uppgift härom. 14 konflikter hafva bilagts i enlighet med 
arbetarnes fordringar. I ett fall är resultatet ej kändt, och i tre 
fall har verksamheten öfvergått till annan ägare. Såsom redan 
nämnts, äro 4 konflikter ännu pågående. 

I ett fall har konflikten lösts genom skiljenämnd. 
I 13 fall har statens förlikningsman medverkat vid konfliktens 

biläggande. 
Vid en sammanställning af de föreliggande konflikternas orsaker 

och resultat visar det sig bland annat, att af de 3(i konflikter, som 
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föranledts af lönefrågor, 12 bilagts i enlighet med arbetsgifvarens 
fordringar, 4 i enlighet med arbetarnes och 15 efter ömsesidiga efter
gifter; 2 äro ännu icke afslutade. I två fall har verksamheten 
öfvergått till annan ägare. I ett fall är resultatet ej kändt. Arbets
styrkan i de 4 lönekonflikter, hvilka bilades helt eller hufvudsak-
ligen i enlighet med arbetarnes fordringar, var i 3 fall helt eller 
delvis organiserad, i 1 fall oorganiserad. 

För öfrigt kan anmärkas, att enligt de föreliggande uppgifterna, 
33 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar parterna emellan, 
under det att i 35 fall några dylika icke ägde rum. I två fall äro 
uppgifterna ofullständiga. 

Aftals- och kontraktsbrott medgifves, äfven af vederbörande 
part, hafva genom arbetsinställelse förekommit i 1 fall. I IG fall 
framkastar den ena parten beskyllning i detta hänseende mot den 
andra. I 32 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 9 arbetsinställelser lämnas af uppgifterna ingen till
förlitlig ledning i denna punkt. 

Rörande 53 af de 70 här omnämnda arbetsinställelserna märkes, 
att icke några nya arbetare antogos under konflikten; i 11 fall an-
togos en del nya arbetare, och i 4 fall fylldes ledigheterna fullstän
digt. I två fall lämnas ofullständiga uppgifter i detta afseende. 
I 8 af dessa 15 fall kvarblefvo alla de nya arbetarne efter kon
fliktens slut. Under konfliktens lopp uppgifves en del arbetare ha 
återgått i 8 fall. Efter konfliktens slut återgingo alla de förut
varande arbetarne i arbetet i 47 fall, en del i 12 fall; i 4 fall åter
vände inga. Rörande 3 konflikter äro uppgifterna bristfälliga. 4 
konflikter äro, som nämndt, ännu pågående. 

Vidkommande här redovisade, under 1907 års tredje kvartal in
träffade, 70 konflikter hafva svar ingått från bägge parterna i 45 
fall, endast från arbetsgifvare i l(i fall och endast från arbetare i 4 
fall. Rörande en konflikt föreligga uppgifter från K. Kommers-
kollegii ombud och den ena parten, rörande 2 konflikter från kom
munalnämnds ordförande och den ena parten, rörande en endast 
från K. Kommerskollegii ombud. Rörande ett fall ha ej några 
uppgifter inkommit. 
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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 1907. 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Tredje 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1907. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Tredje 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1907. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Tredje 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1907. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Tredje 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1907. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Tredje 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1907. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 



78 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm.: Rörande priser för halffet ost, olika sorters bröd (särskildt hvetebröd) och kaffe 
att olika kvalitéer afses. Med afseende å dessa varuslag möta nämligen stora svårigheter att 



under tredje kvartalet år 1907. 79 
och medelpris. 

märkes, att uppgifterna från olika orter äro mycket varierande, hvilket till stor del torde bero på, 
fixera begreppet >ordinär> vara. 



80 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1907. (Forts.) 81 
och medelpris. 



82 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1907. (Forts.) 83 
och medelpris. 



84 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1907. (Forts.) 85 
och medelpris. 



86 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvar ta le t år 1907. (Forts.) 87 
och medelpris. 



88 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1907. (Forts.) 89 
och medelpris. 
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Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1907. (Forts.) 91 
och medelpris. 



92 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1907. (Forts.) 93 
och medelpris. 



94 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under tredje kvartalet år 1907. (Forts.) 95 
och medelpris. 



96 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under tredje kvart. 1907. 
Högsta, lägsta och medelpris. 
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Föreläsningskurser för arbetare år 1908. 

Genom beslut den 31 dee. 1907 har Kungl. Maj:t åt nedaimänmda 
lokala anstalter och föreningar, som anordna föreläsningar för arbets
klassen, tilldelat följande understödsbelopp för år 1908, nämligen: 

i Stockholms stad: Kr. 
Stockholms arbetareinstitut . . . . 2,400 
Stockholms arbetareförening . . . . 2,000 
Stockholms borgareskola 2,000 
Södermalms arbetareinstitut . . . . 1,000 

i Stockholms län: 

Södertälje arbetareinstitut 700 
Norrtälje föreläsniugsanstalt . . . 425 
Östhammars föreläsningsförening . . 250 
Öregrunds föreläsningsförening . . . 200 
Sundbybergs föieläsningsförening . 500 
Harg-Forsmark-Valö föreläsnings

krets 400 
Botkyrka föreläsningsförening . . . 350 
Solna föreläsningsförening 350 
Sorunda föreläsningsförening . . . 300 
Brännkyrka föreläsningsförening . . 300 
Saltsjöbaden-Neglinge folkbildnings

förening 300 
Hammarby föreläsningsförening . . 300 
Åsätra föreläsningsförening . . . . 300 
Turinge föreläsningsförening . . . 250 
Haninge-Dalarö föreläsnings förening 200 
Tyresö föreläsningsförening . . . . 200 
Länna föreläsningsförening . . . . 200 
Vätö föreläsningsförening 150 

i Uppsala län: 

Uppsala arbetareinstitut 1,200 
Enköpings arbetareföreläsningsföre-

ning 400 
Tiunda folkbildningsförening . . . 500 
Skutskärs föreläsningsförening . . 450 
Österby bruks föreläsningsanstalt . 300 
Örbyhus och Vendels föreläsn.-anstalt 250 

Kr. 
Tierps föreläsningsanstalt 250 
Gimo bruks föreläsningsanstalt . . 250 
Vattholma föreläsningsanstalt . . . 250 
Söderfors bruks föreläsningsanstalt 200 
Löfsta bruks föreläsningsanstalt . . 200 
Dannemora grufvors föreläsningsan

stalt 200 
Örsundsbro föreläsningsförening . . 200 
Tobo föreläsningsanstaH 200 

i Södermanlands län: 
Eskilstuna arbetareinstitut . . . . 1,200 
Nyköpings föreläsningsanstalt . . . 650 
Torshälla och Nyby bruks föreläs

ningsförening 400 
Strängnäs arbetareföreläsningsan-

stalt 350 
Föreningen »För fosterland och hem

bygd» i Mariefred 325 
Katrineholms föreläsningsförening . 650 
Oxelösunds föreläsningsförening . . 500 
Västra Vingåkers föreläsningsföre

ning 500 
Sköldinge föreläBningsförening. . . 400 
Gnesta med omnejd föreläsningsför

ening 400 
Björnlunda med omnejd föreläs

ningsförening 400 
Flens föreläsningsförening 300 
Gryts med omnejd föreläsningsför

ening 300 
Tuna-Bergshammars folkbildnings

förenings föreläsningsanstalt . . . 300 
Flöda föreläsningsförening 275 
Husby-Rekarne föreläsningsförening 260 
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Kr. 
Kila föreläsningsförening 200 
Julita föreläsningsförening . . . . 200 
Åkers folkbildningsförening . . . . 200 
Lerbo föreläsningsförening 200 
Sparreholms föreläsningsförening . 200 
Malmköpings föreläsningsanstalt . . 175 

i Östergötlands län: 
Norrköpings arbetareinstitut . . . . 2,000 
Norrköpings godtemplares föreläs

ningsanstalt 300 

Linköpings föreläsningsanstalt . . . 600 
Motala föreläsningsanstalt . . " . . . 500 
Vadstena föreläsningsförening . . . 450 
Söderköpings föreläsningsanstalt . . 400 
Skeninge och Allhelgona föreläs

ningsförening 200 
Hammarkinds föreläsningsförening . 1,000 
Mjölby arbetareförenings föreläs

ningsanstalt 600 
Boxholms föreläsningsförening . . . 450 
Finspongs föreläsningsförening. . . 450 
Åtvids föreläsningsförening . . . . 400 
Östra Eneby föreläsningsförening . 400 
Kisa föreläsningsanstalt 400 
Vreta Klosters och Ljungs föreläs

ningsförening 350 
Kvillinge föreläsningsförening . . . 330 
Häradshammars föreläsningsförening 300 
Hällestads föreläsningsförening . . 300 
Fjärstads föreläsningaanstalt . . . 300 
Södra Aska ungdomsförenings före

läsningsförening 250 
Rejmyre godtemplares föreläsnings

anstalt 250 
Östra Husby föreläsningsförening . 200 
Klockrike föreläsningsförening . . . 200 
Kristbergs sockens föreläsningsföre

ning 200 
Veta föreläsningsanstalt 200 
Fifvelstads föreläsningsförening . . 175 
Östergötlands ungdomsförbunds före

läsningsförening 150 
Bjälbo föreläsningsförening . . . . 150 
Rök och Heda föreläsningsförening 125 

i Jönköpings län: 

Jönköpings arbetareinstitut . . . . 600 
Grenna stads- och landsförsamlingars 

föreläsningsförening 450 
Eksjö föreläsningsförening . . . . 450 

Kr. 
Tranås-Säby föreläsningsförening . 600 
Huskvarna arbetareinstitut . . . . 600 
Hvetlanda föreläsningsförening . . 600 
Norra Hammars föreläsningsförening 550 
Värnamo föreläsningsförening . . . 500 
Annebergs föreläsningsanstalt . . . 450 
Nässjö föreläsningsförening . . . . 450 
Gislaveds föreläsningsförening . . . 450 
ForBerums föreläsningsförening . . 375 
Marianelunds föreläsningsförening . 350 
Bruzaholms föreläsningsförening . . 350 
Frinnaryds föreläsningsförening . . 300 
S&fsjö föreläsningsförening . . . . 30O 
Vaggeryds föreläsningsförening . . 300 
Rogberga föreläsningsförening . . . 300 
Anderstorps föreläsningsförening . .' 200 
Burseryds föreläsningsanstalt . . . 200 
Skillingaryds föreläsningsförening . 200 

i Kronobergs län: 

Växjö föreläsningsanstalt 500 
Lessebo föreläsningsförening . . . . 50O 
Alfvesta föreläsningsförening . . . 500 
Elmhults föreläsningsförening . . . 375 
Ljungby föreläsningsförening . . . 300 
Strömsnäs bruks föreläsningsföre

ning 300 
Kosta föreläsningsförening . . . . 300 
Markaryds föreläsningsförening . . 250 
Vislanda föreläsningsanstalt . . . . 225 

i Kalmar län: 
Västerviks föreläsningsförening . . 900 
Kalmar föreläsningsinstitut . . . . 800 
Oskarshamns föreläsningsförening . 700 
Vimmerby föreläsningsförening . . 500 
Borgholms föreläsningsanstalt . . . 200 
Tjusts föreläsningsförening . . . . 625 
Odensvi föreläsningsförening . . . 550 
Öfverums föreläsningsförening . . . 500 
Ljungby föreläsningsanstalt . . . . 500 
Nybro och Madesjö föreläsningsföre

ning 450 
Lofta föreläsningsförening 400 
Västra Eds föreläsningsförening . . 375 
Emmaboda föreläsningsförening . . 360 
Södra Vi föreläsningsförening . . . 350 
Ankarsrums föreläsningsförening . . 350 
Mönsterås föreläsningsförening. . . 300 
Dörby föreläsningsförening . . . . 30O 
Hagby föreläsningsförening . . . . 300 
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Kr. 
Torslunda föreläsningsförening. . . 300 
Byssby föreläsningsförening . . . . 275 
Runstens härads föreläsningsförening 250 
Fågelfors föreläsningsförening . . . 250 
Söderåkra föreläsningsförening. . . 250 
Högsby föreläsningsförening . . . . 225 
Tuna föreläsningsförening 200 
Föreläsningsföreningen Johan Skytte 

i Ålem 200 
Resmo, ilörbylånga och Kastlösa 

församlingars föreläsningsförening 200 

i Gottlands län: 

Visby föreläsningsförening . . . . 500 
Burskretsens föreläsningsförening . 300 

i Blekinge län: 

Karlskrona föreläsningsförening . . 900 
Karlshamns föreläsningsförening . . 600 
Ronneby föreläsningsförening . . . 600 
Bräkne-Hoby föreläsningsförening . 300 
Kallinge föreläsningsförening . . . 300 
Mjällby föreläsningsförening. . . . 250 
Kyrkhults föreläsningsförening . . 250 
Olofströms föreläsningsförening . . 250 
Lyckeby föreläsningsanstalt . . . . 225 
Nättraby föreläsningsförening . . . 200 
Johannishus föreläsningsanstalt . . 200 
Sturkö föreläsningsförening . . . . 200 

i Kristianstads län: 

Kristliga föreningen af unge män i 
Kristianstad 550 

Ängelholms föreläsningsförening . . 400 
Simrishamns föreläsningsförening . 300 
Hässleholms föreläsningsförening . 550 
Klippans föreläsningsförening . . . 500 
Riseberga föreläsningsförening . . . 400 
Hyllinge föreläsningsförening . . . 400 
Vinslöfs föreläsningsförening . . . 300 
Knislinge m. fl. socknars föreläinings-

förening 300 
Åhus föreläsningsförening 300 
Färlöfs föreläsningsförening . . . . 300 
OBby föreläsningsförening 300 
Perstorps föreläsningsförening . . '. 275 
Båstads föreläsningsförening. . . . 275 
Efveröds föreläsningsanstalt . . . . 250 
Oppmannaortens föreläsningsföre

ning 250 
Åstorps föreläsningsförening . . . . 250 

Kr. 
Önhestads föreläsningsförening. . . 250 
Sosdala föreläsningsförening . . . . 250 
Södra Mellby m. fl. socknars före

läsningsförening 225 
Degerbergaortens föreläsningsföre

ning 225 
Smedstorps föreläsningsförening . . 225 
Tollarps med omnejd föreläsnings

förening 226 
Östra Sönnarslöfs föreläsningsföre

ning 225 
Vallby arbetareföreläsningsförening 200 
Centrala Villands föreläsningsföre

ning 200 
Järrestads biblioteks- och föreläs

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

ningsanstalt 200 
Tyringe föreläsningsförening . . . 200 
Gladsax föreläsningsförening . . . 200 
Östra Tommarps föreläsningsförening 200 

i Malmöhus län: 

Malmö föreläsningsförening . . . . 2,400 
Landskrona föreläsningsförening . . 1,100 
Hälsingborgs föreläsningsförening . 800 
Ystads föreläsningsförening . . . . 600 
Lunds arbetareinstitut 600 
Trelleborgs föreläsningsanstalt . . . 400 
Blllesholm-Bjufs föreläsningsförening 600 
Höganäs föreläsningsförening . . . . 500 
Hörby föreläsningsförening . . . . 500 
Eslöfs föreläsningsförening . . . . 500 
Limhamns föreläsningsförening . . 500 
Soflelunds föreläsningsförening. . 500 
Örtofta föreläsningsförening . . . . 450 
ArlöfB föreläsningsförening . . . . 400 
Lackalänga föreläsningsförening . . 400 
Kjäflinge föreläsningsförening . . . 400 
Härslöfs föreläsningsförening . . . 400 
Svedala föreläsningsförening. . . . 400 
Reslöfs föreläsningsförening . . . . 376 
Hörs föreläsningsförening 350 
Jordberga föreläsningsförening. . . 350 
Svalöfs föreläsningsförening . . . . 300 
Dalby föreläsningsanstalt 300 
Röstånga föreläsningsförening . . . 300 
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Kr. 
Lomma föreläsningsförening . . . . 300 
Barsebäck-Hofterups föreläsningsför-

ening 275 
Sjöbo föreläsningsförening . . . . 275 
Ekeby föreläsningsförening . . . . 250 
Stehags föreläsningsförening . . . 250 
Välinge före läsningsförening. . . . 250 
Bara och Mölleberga föreläsnings

förening 250 
Raus föreläsningsförening 250 
Brunnby föreläsningsförening . . . 250 
Hvellinge föreläsningsförening . . . 250 
Sireköpinge, Ottarps och Asmnnds-

torps föreläsningsförening . . . . 250 
Anderslöf-Grönby föreläsningsföre

ning 250 
Asks föreläsningsförening 250 
Mörarps och omnejd föreläsnings

anstalt 250 
Teckomatorps föreläsningsförening . 250 
Västra Karleby föreläsningsförening 200 
Harlösa föreläsningsförening . . . . 200 
Billeberga föreläsningsförening . . 200 
Billinge föreläsningsförening. . . . 200 
Hököpinge föreläsningsförening . . 200 
Skifarps föreläsningsförening . . . 200 
Kagerödg föreläsningsförening . . . 190 
Löberöds föreläsningsförening . . . 170 

i Hallands län: 
Halmstads föreläsningsförening . . 1,100 
Falkenbergs föreläsningsförening. . 750 
Varbergs föreläsningsförening . . . 575 
Laholms föreläsningsförening . . . 400 
Kungsbacka föreläsningsinstitut . . 250 
Himle föreläsningsförening . . . . 1,200 
Ätradalens föreläsningsförening . . 1,200 
Harplinge föreläsningsförening . . 500 
Renneslöfs och Ysby föreläsningsför

ening . ' 450 
Oskarströms föreläsningsförening . . 425 
Slöinge och närgränsande socknars 

föreläsningsförening 400 
Getinge föreläsningsförening . . . . 300 
Östra Kamps, Skummeslöfs och Hass-

löfs föreläsningsförening . . . . 300 
Rydö föreläsningsförening 250 
Veinge föreläsningsförening . . . . 250 
Släps föreläsningsanstalt 250 
Tjärby föreläsningsförening . . . . 225 
Eldsberga föreläsningsförening . . . 200 

Kr. 
Trönninge föreläsningsförening . . 200 
Söndrnms föreläsningsförening . . . 200 
Årstads föreläsningsförening. . . . 150 

i Göteborgs och Bohus län: 

Göteborgs arbetareinstitut 2,400 
Kungälfs föreläsningsförening . . . 500 
Uddevalla samhällsförbnnd . . . . 400 
Lysekils föreläsningsförening . . . 400 
Göteborgs fögderis föreläsningsföre

ning 2,000 
Krokslätts föreläsningsförening . . 800 
Lundby arbetareinstitut 800 
Gärda föreläsningsförening . . . . 700 
Inlands Torpe härads föreläsnings

förening 450 
Jonsereds föreläsningsförening . . . 400 
Tjörns godtemplares föreläsningsan

stalt 400 
Grebbestads godtemplares föreläs

ningsanstalt 400 
Ornsts föreläsningsanstalt 300 
Lundens föreläsningsförening . . . 225 

i Älfsborgs län: 

Borås arbetareinstitut 900 
Vänersborgs a r b e t a r e i n s t i t u t . . . . 650 
Åmåls arbetarinstitut 600 
Alingsås föreläsningsförening . . . 500 
Ulricehamns föreläsningsförening . 400 
Trollhättans föreläsningsinstitut . . 600 
Surte föreläsningsanstalt 600 
Rånnums föreläsningsinstitut . . . 600 
Mjöbäcks pastorats föreläsningsför

ening 400 
Lilla Edets föreläsningsförening . . 400 
Bollebygds härads föreläsningsföre

ning 350 
Melleruds föreläsningsförening . . . 350 
Färgelanda och Ödeborgs föreläs

ningsförening 350 
Herrljunga föreläsningsförening . . 300 
Rölanda föreläsningsförening . . . 250 
Fåglaviks glasbruks föreläsnings

förening 250 

i Skaraborgs län: 

Sköfde föreläsningsanstalt 600 
Skara godtemplares föreläsningsan

stalt 500 
Mariestads föreläsningsanstalt . . . 450 
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Kr. 
Falköpings föreläsningsförening . . 450 
Lidköpings föreläsningsförening . . 400 
Hjo föreläsningsförening 400 
Styrelsen för Vulcans skol- och bi

bliotekshus i Tidaholm 400 
Facklans föreläsningsanstalt i Vara 400 
Södra Laske härads föreläsningsför

ening 400 
Stora Hofstraktens föreläsningsför

ening 400 
Gnistans föreläsningsförening i Gräs

torp ;S50 
Föreningen Soluppgångens föreläs

ningsanstalt i Töreboda 350 
Viste häradB föreläsningsförening . 250 
Karlsborgs föreläsningsförening . . 250 
Stenstorps föreläsningsförening . . 250 
Larfstraktens föreläsningsförening . 200 
Axvalls föreläsningsförening . . . . 200 
Kvänums föreläsningsförening Sirius 200 

i Värmlands län: 

Karlstads föreläsningsanstalt . . . 500 
Arvika föreläsningsanstalt . . . . 500 
Kristinehamns föreläsningsanstalt . 400 
Filipstads bergslags föreläsningsan

stalt 500 
Eds föreläsningsförening 500 
Kroppa och Lungsunda föreläsnings

anstalt 400 
Hagfors föreläsningsförening. . . . 400 
Ekshärads föreläsningsförening . . 400 
Vase föreläsningsförening 400 
Grums föreläsningsförening . . . . 350 
Säffle föreläsningsförening 300 
N'ors föreläsningsförening 300 
Eda föreläsningsförening 300 
Xyeds föreläsningsanstalt 250 
Kils föreläsningsförening 250 
Bro föreläsningsanstalt 250 
Nedre Ulleruds föreläsningsanstalt . 225 
Ransäters föreläsningsförening . . . 200 
Botilsäters föreläsningsförening . . 200 
l »strå Fågelviks föreläsningsförening 150 

i Örebro län: 

Örebro föreläsningsförening . . . . 900 
Linde stads- och bergsförsamlingars 

föreläsningsförening 900 

Kr. 
Nora godtemplares föreläsningsan

stalt 350 
Askersunds föreläsningsförening . . 350 
Hammars föreläsningsförening . . . 800 
Ljusnarsbergs föreläsningsförening . 700 
Bofors godtemplares föreläsningsför

ening 400 
Degerfors föreläsningsförening . . 400 
Laxå föreläsningsförening 400 
Bo föreläsningsförening 400 
Götlunda föreläsningsanstalt . . . . 400 
Grythyttans föreläsningsanstalt . . 350 
Björkborns föreläsningsförening . . 300 
Fellingsbro föreläsningsförening . . 300 
Tysslinge m. fl. socknars föreläsnings

förening 300 
Vikers föreläsningsförening . . . . 300 
Hjulsjö föreläsningsförening . . . . 300 
Sköllersta, Ekeby och Gällcrsta 

socknars föreläsningsanstalt . . . 300 
Kumla fosterländska förening . . . 250 
Hallsbergs föreläsningsförening . . 250 
Askers förcläsningsanstalt 200 
Glanshammars m. fl. socknars före

läsningsförening 200 

i Västmanlands län: 

Västerås arbetareinstitut 1,200 
Sala föreläsningsförening 600 
Köpings föreläsningsförening . . . 500 
Arboga föreläsningsförening . . . . 500 
Norbergs arbetareinstitut 850 
Kolbäcks, Svedvi och Bergs föreläs

ningsförening 700 
Västanfors föreläsningsförening . . 500 
Siende häradB jämte närgränsande 

socknars föreläsningsförening . . 500 
Kumla föreläsningsförening . . . . 400 
Väster Löfsta föreläsningsförening 400 
Björskogs, Himmeta och Arboga sock

nars föreläsningsförening . . . . 400 
Väster Våla föreläsningsförening . . 400 
Sknltuna föreläsningsförening . . . 350 
Knngsörs föreläsningsförening . . . 350 
Malum föreläsningsförening . . . . 350 
Ramnäs föreläsningsförening. . . . 250 
Kila och Fläckebo föreläsningsföre

ning 
Romfartuna föreläsningsförening 
Snra föreläsningsförening . . . 

250 
250 
200 
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i Kopparbergs län: Kr. 

Falu föreläsningsförening 800 
Hedemora föreläsningsförening . . . 500 
Säters föreläsningsförening . . . . 400 
Avesta-Grytnäs föreläsningsförening 700 
Husby föreläsningsförening . . . . 650 
Mora föreläsningsförening 650 
Malungs föreläsningsförening . . . 600 
Envikens föreläsningsförening . . . 600 
Lima föreläsningsförening 500 
Föreningen Ludvika bokstuga . . . 500 
Leksands föreläsningsförening . . . 500 
Orsa centralkommittés föreläsnings-

förening 500 
Grangärde föreläsningsanstalt . . . 450 
Säfsnäs före läsningsförening. . . . 400 
Svärdsjö föreläsningsförening . . . 400 
Transtrands föreläsningsförening . . 400 
Vika-Hosjö föreläsningsförening . . 400 
Ore föreläsningsanstalt 400 
Borlänge föreläsningsförening . . . 300 
Folkärna föreläsningsförening . . . 300 
Föreläsningsföreningen Enighet och 

Vänskap i Grängesborg 300 
Gustafs föreläsningsförening . . . . 300 
Domnarfvets föreläsningsförening . 300 
Norrbärkes föreläsningsförening . . 300 
Stora Tuna föreläsningsförening . . 300 
Våmhus studiecirkel 300 
Vikmansbytte-Turbo föreläsningsför

ening 300 
Stora Skedvi föreläsningsanBtalt . . 300 
Krylbo föreläsningsförening . . . . 275 
Grycksbo föreläsningsförening . . . 200 
Silfbergs föreläsningsförening . . . 200 
Studietemplet n:r 1 Nya krafter i 

Rättvik 200 
Sollerö föreläsningsförening . . . . 200 
Älfdalens föreläsningsanstalt . . . 200 

i Gäfleborgs län: 

Gäile arbetareinstitut 1,600 
Söderhamns arbetareinstitut . . . . 1,000 
Hudiksvalls arbetareinstitut . . . . 900 
Norra Hälsinglands föreläsningsan

stalt 1,300 
Ofvansjö—Torsåker—Högbo föreläs

ningsförening 600 
Bomhus föreläsningsförening. . . . 600 
Bollnäs före läsningsförening. . . . 400 
Sandvikens föreläsningsförening , . 400 
Valbo föreläsningsförening . . . . 400 

Kr. 
Ljusdals föreläsningsförening . . . 400 
Hamrånge föreläsningsförening . . 400 
Hanebo föreläsningsförening . . . . 400 
Ockelbo före läsningsförening. . . . 400 
Ljusne-Ala föreläsningsförening . . 300 
Forsbacka föreläsningsanstalt . . . 300 
Strömsbro föreläsningsförening. . . 300 
Bergvik-Vansäters föreläsningsför

ening 250 
Arbrå föreläsningsförening . . . . 250 
Skogs och Lingbo föreläsningsför

ening 200 
Järfsö föreläsningsförening . . . . 200 

i Västernorrlands län: 

Sundsvalls föreläsningsförening . . 800 
Kristliga föreningen af unge män i 

Härnösand . . ' 600 
Alnösundets föreläsningsförening . . 900 
Gudmundrå föreläsningsförening . . 900 
Hammar-Nylands undervisningsför

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

förening 500 
Bollsta-Väja föreläsningsförening . . 450 
Ange föreläsningsförening 400 
Torps föreläsningsförening 400 
Alby föreläsningsförening 300 

i Jämtlands län: 
Östersunds arbetareinstitut . . . . 1,100 
Jämtlands ungdomsförbunds föreläs

ningsförening 600 
Krokoms föreläsningsförening . . . 400 
Rödöns kyrkslätts föreläsningsför

ening 27.) 
Mörsils föreläsningsförening . . . . 250 
Näskotts föreläsningsförening . . . 150 
Ströms hembygdsförenings föroläs-

ningsafdelning 150 

i Västerbottens län: 
Läseföreningen Minerva i Umeå . . 600 
Föreläsningsföreningen Iduna i Sand

vik 450 
Robertsfors och Sikeå föreläsnings

förening 300 
Bure föreläsningsanstait 300 
Nordmalings föreläsningsanstalt . 300 
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Kr. 
Lycksele föreläsningsanstalt . . . . 300 
Åsele folkbildningsförening . . . . 200 

i Norrbottens län: 

Piteå föreläsningsförening 800 
Tekniska skolans i Luleå föreläs

ningsanstalt 700 
Bodens föreläsningsanstalt . . . . 1,000 
Malmbergets föreläsningsförening . 600 

Kr. 
Gällivare föreläsningsförening . . . 600 
Koskullskulles arbetares föreläsnings-

förening 600 
Svartöns föreläsningsförening . . . 600 
Nautanens föreläsningsförening . . 600 
Nederkalix föreläsningsförening . . 560 
Jockmocks föreläsningsförening . . 500 
Kiruna föreläsningsförening . . . . 500 
Arvidsjaurs föreläsningsförening . . 325 
Älfsby föreläsningsförening . . . . 300 

Vidare har Kungl. Maj:t, för förmedlande af föreläsningar utaf 
ifrågavarande slag och tillhandahållande af passande åskådnings
material åt lokala anstalter för sådana föreläsningar, beviljat under
stöd åt nedannämnda centrala anstalter med följande belopp: 

I föregående häften af dessa »Meddelanden»1 hafva lämnats 
öfversikter öfver denna föreläsningsverksamhets utveckling samt redo
görelser för de hithörande anstalter och föreningar, som erhållit 
understöd af statsmedel för åren 1904—1907. Dessa redogörelser 
meddela äfven närmare upplysningar rörande föreläsningsanstalternas 
ekonomiska förhållanden och torde de därvid konstaterade propor
tionerna mellan olika slag af inkomster för anstalter å landsbygden 
och i städerna i hufvudsak vara tillämpliga äfven för år 1908. 

I tab. å sid. 104 hafva därför endast medtagits uppgifter, dels 
för landsbygden och dels för städerna inom olika län, om antalet 
lokala föreläsningsanstalter samt beloppet af de dem tilldelade stats
bidragen för dr 1908. 

Hela antalet statsunderstödda föreläsningsanstalter för 
arbetare utgjorde: 

1 »Meddel.» 1904 s. 1 ff.; 1905 s. 1 ff.; 1906 s. 13 ff.; 1907 s. 73 ff. 
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Föreläsningsföreningar, som erhållit statsbidrag 
för år 1908. 
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Antalet anstalter, som från år 1904 till år 1905 ökats med 87 
eller 35 %, från år 1905 till år 1906 med 53 eller 16 % och från år 
1906 till år 1907 med 38 eller 10 %, hade till år 1908 tillväxt med 
37 eller 9 %; för samtliga åren var ökningen störst å landsbygden. 

Bland de olika landsdelarna stär fortfarande Skåne främst med 
47 anstalter i Malmöhus län (9 i städer och 38 å landsbygden) samt 
35 i Kristianstads län (6 i städer och 29 å landsbygden). Vidare 
märkas Kopparbergs, Östergötlands och Kalmar län med resp. 34, 
29 och 27 föreläsningsföreningar. 

Totalbeloppen af de bevi l jade s ta tsbidragen utgjorde: 

Dessa siffror utvisa, hurusom landsbygdens andel i statsbidraget 
för hvarje år ökats i förhållande till städernas. Bland de olika 
landsdelarna står naturligtvis äfven här Malmöhus län främst med 
18,735 kr. i statsbidrag; närmast därefter märkas Kopparbergs län 
med 13,625 kr., Östergötlands län med 11,630 kr., Kalmar län med 
10,610 kr., Gäfleborgs län med 10,600 äfvensom Göteborgs och Bohus 
län med 10,175 kr. 

Ansökningar om understöd från det för år 1908 anvisade anslaget 
å 200,000 kr. inkommo från 483 lokala anstalter eller föreningar, 
bland hvilka 80 förut icke åtnjutit sådant understöd. De begärda 
understödsbeloppen uppgingo till sammanlagdt 234,679 kr. 98 öre, 
hvadan många af de gjorda framställningarna icke kunde i sin hel
het eller ens till någon del beviljas. 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 anta
gandet, att detta intresse skulle under den närmaste framtiden min
skas, har Kungl. Maj:t hos innevarande ärs Riksdag hemställt om 
ytterligare förhöjning i anslaget, så att för 1909 skulle kunna dis
poneras ett belopp af 220,000 kr. Häraf skulle dock högst 8,000 kr. 
kunna användas till understöd åt sådana centrala anstalter, som för
medla föreläsningar af ifrågavarande slag och hvilka åt lokala an
stalter för sådana föreläsningar tillhandahålla passande åskådnings
material. 
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Kvinnors nattarbete inom industrien i Sverige. 
Den af K. Maj:t i. januari 1905 tillsatta s. k. yrkesfarekommittén 

har i november 1907 afgifvit ett förslag till lag angående förbud mot 
kvinnors användande till arbete nattetid. I nära anslutning till den 
i Bern 1906 afslutade internationella konventionen om förbud i ena
handa syfte föreslår nu kommittén införandet af en bestämmelse 
därom, att kvinna, som användes i industriellt arbete af sådan om
fattning, att flera än tio arbeterskor däri sysselsättas, skall åtnjuta 
oafbxuten ledighet från arbetet under minst elfva timmar hvarje dygn 
och att i denna ledighet tiden mellan kl. 10 på aftonen och kl. 5 på 
morgonen skall ingå. 

För att utröna, i hvilken utsträckning de kvinnliga arbetarna 
i vårt land skulle beröras af den sålunda ifrågasatta förbudslag
stiftningen, har yrkesfarekommittén föranstaltat om en statistisk ut
redning i ämnet; och har denna utredning, i sammanhang med den 
nu pågående specialundersökningen angående arbetstidens längd inom 
olika näringsgrenar, verkställts af Kommerskollegii arbetsstatistiska 
afdelning. De viktigaste resultaten däraf skola här nedan med
delas. 

Hela antalet undersökta arbetsställen med öfver 10 arbetare ut
gjorde 1,622 och omfattade tillsammans 47,576 kvinnliga arbetare. 
Af dessa tillhörde det stora flertalet eller 17,396 textilindustrien, 
hvarefter närmast följde beklädnadsindustrien med 8,861, närings-
och njutningsämnesindustrien 6,781, kemisk-tekniska industrien 3,995, 
trämasse- och pappersindustrien 2,889 o. s. v. Då enligt Kommers
kollegii berättelse angående fabriker och handtverk hela antalet 
kvinnliga arbetare år 1905 uppgick till 53,819 och då af dessa en 
rätt betydande del kommer på arbetsställen med 10 arbetare och 
därunder, torde den här ifrågavarande undersökningen, omfattande 
såsom nyss nämnts 47,576 kvinnliga arbetare vid arbetsställen med 
öfver 10 arbetare, få anses vara byggd på ett synnerligen fullständigt 
material. 

Med nattarbete förstås i det följande, jämlikt yrkesfarekommit-
téns lagförslag, arbete under de timmar, som infalla mellan kl. 10 
e. m. och 5 f. m. eller under den i lagförslaget föreskrifna oafbrutna 
ledighet af 11 timmar hvarje natt. Af undersökningen framgår då, 
att sådant nattarbete i större eller mindre utsträckning förekommit 
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vid 205 arbetsställen och drabbat 2,904 kvinnliga arbetare. 1 fråga 
om de olika yrkesgrupperna kommer härvid närings- och njutnings-
ämnesindustrien främst med 1,069 nattarbeterskor eller 37 % af samt
liga, vidare trämasse- och pappersindustrien med 766 (26 %), bekläd
nadsindustrien med 514 (18 %) o. s. v. 

Skiljer man på ordinarie nattarbete och mera tillfälligt natt
arbete på öfvertid, befinnes det, att det ojämförligt största antalet 
nattarbeterskor, nämligen 2,058 (71 %), endast hafva. nattarbete på 
öfvertid och att antalet kvinnor med ordinarie nattarbete ej uppgår 
till mer än 846 (29 %). Det är särskildt vid bagerier, råsockerbruk 
och raffinaderier samt trämassefabriker, som kvinnor sysselsättas i 
ordinarie nattarbete, hvarvid de i regel arbeta på skift. Äfven vid 
sågverk och pappersbruk förekomma en del ordinarie nattarbeterskor, 
uteslutande i arbete på skift. Nattarbete på öfvertid synes däremot 
i främsta rummet träffa kvinnliga arbetare vid bokbinderier och bok
tryckerier, bryggerier, karamellfabriker samt till beklädnadsindustrien 
hörande yrkesgrenar. 

Af samtliga 846 kvinnor med ordinarie nattarbete hafva ej 
mindre än 749 eller 89 % arbete på shift. Skiftens anordning och 
antalet nattarbetstimmar i genomsnitt pr dygn under året framgå 
af följande tabell: 
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Det visar sig alltså, att af 749 skiftarbeterskor 626 (84 %) hade 
I2-timmarsskift och 45 (6 %) 8-timmarsskift på 2 lag, hvadan för 
dessa arbeterskor, utgörande sammanlagdt 671 (90 %), antalet natt-
arbetstimmar i genomsnitt pr dygn under året uppgick till 3½. 
Endast 36 kvinnor (5 °/i) hade 8-timmarsskift på 3 lag, motsvarande 
en beräknad nattarbetstid pr dygn af 21/3 timmar. 

I -»annat ordinarie nattarbete-» (ej skiftarbete) hafva sysselsatts 
97 kvinnor, däraf 26 vid konservfabriker och fisksalterier, 22 vid 
mejerier, 16 vid bagerier, 13 vid tegelbruk o. s. v. Nattarbetstiden 
pr dygn har för 42 af ifrågavarande kvinnor utgjort Va timme och 
för 35 (hvaraf 21 vid konservfabriker och fisksalterier) 1 timme. Af 
återstående 20, för hvilka antalet nattarbetstimmar öfverstigit 1 pr 
dygn, hafva 6 vid bagerier anställda kvinnor haft en ordinarie natt
arbetstid pr dygn af 4 timmar och däröfver. 

I fråga om nattarbetet på öfvertid torde först och främst obser
veras, att detsamma i regel är af mera tillfällig natur och endast 
förekommer under vissa tider af året, olika för olika yrkesgrenar, 
då arbetet af en eller annan anledning måste bedrifvas mera inten
sivt. Detta förhållande åskådliggöres af följande tabell, som jämväl 
meddelar upplysning om antalet nattarbetstimmar pr dygn under den 
tid, nattarbete förekommer. 

Bortser man från dem, för hvilka antalet nattarbetsveckor pr år 
uppgifvits såsom obestämdt, finner man, att endast ett jämförelsevis 
obetydligt antal kvinnor eller summa 67 (3 %) hafva nattarbete på 
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Uppgifter om kvinnors nattarbete 
vid arbetsställen med öfver 10 arbetare. 
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öfvertid under så lång tid af året som 6 månader och däröfver. 
För det stora flertalet, 904 kvinnor (44 %), inskränker sig motsvarande 
tid till 3 å 5 månader, för 535 kvinnor (26 %) till 1 å 2 månader 
och slutligen för 71 (3 %) till mindre än 1 månad. Vid bokbinderier 
pågår nattarbetet på öfvertid för kvinnliga arbetare i regel 2 till 4 
månader om året, vid boktryckerier 2 ä 3 månader (för 52 kvinnor 
dock 6 månader), bryggerier omkring 5 månader, mineralvatten- och 
läskedrycksfåbriker omkring 3 månader, karamellfabriker o. dyl. 2 ä 4 
månader, tvättinrättningar 1 à 2 månader, sömnadsfabriker och skräd
derier 3 à 4 månader o. s. v. 

Antalet nattarbetstimmar i genomsnitt pr dygn under den tid 
nattarbetet pågår har för mer än hälften af vederbörande kvinnliga 
arbetare (55 %) beräknats till 1 ä 1½ timmar. För 465 kvinnor 
(23 %) utgjorde motsvarande tal endast ½ timme, för 463 (22 %) 
däremot 2 timmar och däröfver, af hvilka 111 nådde ända till 4 
timmar och däröfver, hvilket för dem betyder en natthvila af endast 
7 timmar och mindre. 

Af 258 kvinnliga nattarbetare vid bokbinderier hade 210 en 
genomsnittlig nattarbetstid pr dygn af 1—2 timmar, de öfriga ½ 
timme. Hvad boktryckerierna beträffar, var motsvarande tal för 
ungefär hälften af deras nattarbeterskor 1—2 timmar och för den 
andra hälften 2 timmar. Vid bryggerierna utgjorde nattarbetstiden 
pr dygn i regel omkring 1 timme, vid karamellfabrikerna 1—2 tim
mar, vid bagerierna 2 timmar, vid sömnadsfabriker och skrädderier 
1—2 timmar, vid pappersbruken 4 timmar och däröfver o. s. v. 
Förutom för 64 kvinnor vid pappersbruk uppgick antalet nattarbets
timmar pr dygn till 4 och däröfver för 31 kvinnliga arbetare vid 
konservfabriker och fisksalterier samt för 16 vid tvättinrättningar. 

Det af yrkesfarekommittén utarbetade lagförslaget skulle emel
lertid icke komma att träffa samtliga de 2,904 kvinnliga arbetare, 
som vid den här ifrågavarande undersökningen visat sig hafva natt
arbete. Kommittén har nämligen sökt taga nödig hänsyn till in
dustriens oafvisliga behof af tillgång på kvinnlig arbetskraft 
nattetid inom vissa yrken, och har detta skett i form af undantags
bestämmelser. Sålunda medgifver lagförslagets 3 § undantag för 
industriella företag, där under vissa tider af året hopadt arbete 
(s. k. säsongarbete) förekommer, och tillåter, att den i allmänhet 
föreskrifna oafbrutna ledigheten af 11 timmar må under en tid af 
sammanlagdt högst 60 dagar af året inskränkas till 10 timmar af 
dygnet. Om man, efter exempel af den franska och engelska lag
stiftningen, hit räknar målare- och tapetserareyrkena, fintvättinrätt
ningar, tryckerier och bokbinderier, hattfabriker, skofabriker, till
verkning af andra beklädnadsartiklar för herrar och damer, litogra-
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fiska anstalter samt mineralvattens- och läskedrycksfabriker, så 
skulle icke mindre än 422 arbeterskor komma att beröras af detta 
undantag, däraf 200 vid trikåfabriker, 78 vid bokbinderier, 48 vid 
tvättinrättningar, 43 vid boktryckerier, 40 vid handsk-, möss- och 
pelsvarufabriker o. s. v. 

Därjämte medgifver lagförslagets 4 § undantag utan tidsgräns 
för företag, som afse förarbetande af varor, hvilka äro underkastade 
hastig försämring. Hit torde kunna räknas bland annat konditorier 
samt fabriker för tillverkning af konserver af fisk och frukt. Upp
gifterna äro härutinnan icke så fullständiga, enär en stor del af 
konditorierna torde vara redovisade tillsammans med bagerierna; 
emellertid framgår af uppgifterna, att för 2 konditorier och 8 kon
servfabriker med resp. 6 och 69 eller tillsammans 75 arbeterskor 
undantag på grund af denna bestämmelse skulle vara medgifna. 

Den ifrågasatta lagen skulle sålunda — om 1905 års förhållanden 
fortfarande vore gällande — äga tillämpning på 2,407 kvinnliga 
nattarbetare. 
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Arbetspris på landsbygden i Sverige år 1906. 
(Efter Bidrag till Sveriges officiella statistik: Hushållningssällskapens berättelser. 1906.) 

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 är 1888 och ännu 
fortfar, beteckna böjning af dessa pris; dessa perioder omfatta till
hopa 11 år af faMande mot 31 år af stigande pris. 

I allmänhet hafva, såsom synes, ifrågavarande perioder haft en 
varaktighet af 3 till 7 år, men bildar den sista härutinnan ett undan
tag, enär prisen år 1906 varit i stigande sedan 19 år tillbaka. Åren 
1901 oeh 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, utan steg
ringen fortsatte under detta och de följande åren. 

Arbetsprisens höjning i % från: 

Af dessa procenttal (jfr omstående tabell) framgår, att den sedan 
1887 fortgående prishöjningen varit sällsynt snabb under de senaste 
åren och särskildt år 1906. För kvinnliga tjänstehjon i husbondes 
kost har på kortare tid än tvä årtionden årslönen mer än fördubblats. 
Under de senaste åren har denna utveckling fortgått särskildt hastigt, 
beroende helt naturligt pä den hos kvinnorna alltmer framträdande 
motviljan mot att antaga dylika platser, hvilket framtvungit starkt 
ökade löneförmåner. Dagsverksprisen ha likaledes vuxit hastigt, sär
skildt för vinterarbete. Den minsta ökningen förete statlönerna, både 
för män och kvinnor. 

Den starka stegringen af arbetsprisen inom jordbruksnäringen 
står gifvetvis i samband med den alltmer framträdande bristen på 
arbetskrafter för dess behof, hvilket blir så mycket kännbarare, som 
just de mest arbetsdugliga lämna landtarbetet. 

1) Jfr »Meddel.» 1904, s. 23 ff. och s. 189 f.; 1905, s.40f.; 1906, a. 194 f.; 1907, 
s. 186 f. 
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Arbetsprisen (i kronor) år 1906. 
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Arbetsförhållandena under 4:de kvartalet 1907.1) 
(Preliminär redogörelse enligt uppgifter från Kommerskollegii ombud m. fl.) 

S tockholm. Inom närings- och njutningsmedelsindustrien var såvidt kändt ar-
betstillgången god. Inom slakteri- och charkuteribransehen uppgifves dock öfverflöd 
på arbetskraft ha förekommit, hvilket torde bero dels på mindre goda penningförhål
landen — ett aktiebolag i branschen inställde sina betalningar — dels på afslutandet 
af årets militäröfniugar. Någon nedgång uppgifves ej heller inom textilindustrien, och 
ett stort bomullsspinneri rapporterar fortfarande brist på arbetskraft. Konfektions-
och sömnadsbranschen hade fortfarande god eller mycket god arbetstillgång. hvaremot 
inom trikåfabrikationen på spekulation uppköpta förråd uppgifvas ha förorsakat pris
fall och mindre god marknad; måhända bidrogo äfven penningförhållandena till ned
gången. Inom metallindustrien rapporteras någon försämring i vågtillverkningen, tro
ligen beroende på knappare penningtillgång: öfverflöd på arbetskraft visade sig dock 
ännu icke under kvartalet. Inom guldsmedsfabrikationen rådde däremot till följd af 
säsongen helt naturligt goda arbetsförhållanden. Från en stor mekanisk verkstad (285 
arb.) rapporteras någon minskning i arbetstillgången, medelgod tillgång på yrkesarbe
tare oeh god tillgång på icke fackkunniga, från en verkstad (c:a 540 arb.) däremot 
oförändradt god arbetstillgång och brist på yrkeskunniga arbetare. Ännu en tredje 
verkstad (991 arb.) uppgifver förbättring och brist på dugligt folk. Varfs- och 
mek. hjälparbetarnes fackförening uppgifver i allmänhet någon försämring. I den 
elektromekaniska branschen minskades beställningarna och i proportion däraf arbets
styrkan vid några verkstäder. Stenhuggeriyrket påverkades af den aftagande bygg
nadsverksamheten och uppgifver försämrad arbetstillgång samt öfverflöd på arbetskraft. 
Huruvida försämringen var större än vanligt denna tid på året meddelas dock icke. 
Den kemisk-tekniska branschen plägar alltid förete jämna arbetsförhållanden; dock 
uppgifves nu inom sprängämnesindustrien, att antalet arbetssökande varit större än 
vanligt. Närmast påverkades naturligtvis byggnadsindustrien af penningförhållandena. 
Af arbetsförmedlingens rapport för december framgår en begynnande arbetslöshet i 
byggnadsfacket, hvilket ytterligare bekräftas af januarirapporten. Såväl cementarbe-
tarnes som mureriarbetsmännens fackföreningar uppgifva öfverflöd på arbetskraft. 

Uppsala. Den sedan en längre tid pågående ovanligt lifliga byggnadsverksam
heten har under kvartalet i hög grad afmattats och tenderar att ytterligare aftaga. 
Arbetstillgången har därför sedan föregående kvartal inom de olika facken mycket för
sämrats och är äfven i jämförelse med föregående år betydligt knappare. — Arbets
löshet har i mer eller mindre grad förekommit inom alla hithörande fack och hotar 
att än mer tilltaga. 

Norrköping. Ställningen på arbetsmarknaden har under fjärde kvartalet varit 
ganska god, utom hvad beträffar förhållandet inom byggnadsbranschen, inom hvilken 
ingen lifaktighet rådt och på grund hvaraf ett afsevärdt antal byggnadsarbetare af 
olika slag under kvartalets senare hälft voro arbetslösa. Efterfrågan å arbetare för 
landtbrukets behof var betydligt större än tillgången. 

1) Närmare redogörelse meddelas i följande häfte af »Meddel.» 
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Gott land. Arbetstillgången i kalkstensindustrien var i början af fjärde kvar
talet tillfredsställande, därefter mindre. Detta beror såväl pä årstiden som på pen
ningkrisen, hvilken kännbart berört byggnadsverksamheten. Öfverflöd på arbetskraft 
rådde. 

Kar l skrona . Inom de viktigare industrierna — om textilindustrien undantages 
— voro konjunkturerna försämrade. Snickerierna hade minskad arbetstillgång, och 
ytterligare försämring motses på grand af den alltjämt aftagande byggnadsverksam
heten. Inom metallindustrien och mekaniska verkstadsindustrien voro konjunkturerna 
afgjordt sämre och rådde öfverflöd på arbetskraft. Stenhuggerierna visade en svag 
tendens till nedgång och en arbetsgifvare genomförde lönereduktion. Inom kakelindu
strien anses en inskränkning i produktionen blifva nödvändig. Byggnadsverksamheten 
afstannade allt mera, och arbetsbrist rådde inom såväl grofarbetare- som murare- och 
träarbetarefacken. Exakta uppgifter om arbetslösheten hafva ej kunnat lämnas af 
fackföreningarna, emedan ej alla fall af arbetslöshet blifvit anmälda, men det antages, 
att af 52 organiserade murare 30 och af 128 träarbetare c:a 90 varit utan arbete under 
kvartalets senare del. 

Göteborg. Inom samtliga byggnadsfack har vid årsskiftet försports en betydlig 
nedgång i konjunkturerna jämfördt med föregående år. För murare, träarbetare, målare 
och gTofarbetare började den vanliga säsongsarbetslösheten ganska tidigt ocb blef vid 
årsskiftet särdeles omfattande. 

På grund af den ekonomiska krisen stoppades arbetet vid ett par byggen, och 
planerade byggnadsföretag ha på grund af svårigheten att få byggnadslån fått anstå i 
afvaktan på bättre tider. 

Äfven inom järnarbetarefacket har försports en minskning i arbetstillgången, och 
inom en gren af den kemisk-tekniska industrien har en del af arbetspersonalen afskedats. 

Inom öfriga yrkesgrupper synes dock arbetstillgången vara tämligen normal, och 
någon allmän arbetslöshet i större omfattning kan således icke sägas vara till finnandes. 
Åtskilligt tyder emellertid på, att därest icke en väsentlig lättnad inträder på pen
ningmarknaden, så kommer under innevarande vinter en betydande arbetslöshet att 
inträda, till sina verkningar så mycket kännbarare som lifsmedelsprisen under de 
senaste åren stegrats rätt betydligt och mången arbetares hopsparade reservkassa redan 
under denna vinter blifvit länsad. 

Vänersborg. Af insända besvarade frågeformulär framgår, att tillgången på 
arbete under 4:de kvartalet äfvenlcdes varit i flertalet fall god, i andra medelgod. Så 
har ock varit fallet, när muntliga meddelanden lämnats. 

För vissa industrier, såsom pappersfabrikationen, spiktillverkningen och tegel
industrien har till och ined en förbättring i jämförelse med föregående kvartal inträdt. 

Tillgången pä arbetare har varit normal med hvarken brist eller öfverflöd. En
dast i ett par fall uppgifves, att tillgången på arbetare varit otillräcklig. Arbetstider, 
arbetarnes antal och aflöningarna hafva i regel varit oförändrade. De svåra penning-
tiderna hafva haft till följd, här som på andra ställen, knapp tillgång på kapital och 
höga räntor, men ännu synes detta icke hafva haft några allvarligare verkningar för 
industri, handel och andra näringar i Vänersborg och närliggande större samhällen. 
Lefnadsomkostnaderna hafva däremot stigit betydligt. Så betalades t. ex. vid jultiden 
björkved med 32 till 35 kr. famnen, antracitkol med kr. 375 och koks med 1-60 pr hl., 
potatis med 6 till 7 kr. pr hl., hvarjämte hvete- och rågmjöl steg med 20 till 30 % 
(Stigningen af veden från sommarens början var 25 till 30 %, å antracitkol omkring 
30 % och å koks bortåt 40 fr) 

Kar l s tad . Någon egentlig arbetslöshet råder ej härstädes. Visserligen finnes 
bland sågverks- och byggnadsarbetare en och annan, som är utan arbete, men dessa ha 
begifvit sig till skogarna, där de hafva full sysselsättning. Äldre arbetare beredas 
dagligen arbete genom vedhuggning inom staden. 
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Örebro. Förhållandena å härvarande arbetsmarknad hafva ej undergått någon 
förändring under årets sista kvartal. I jämförelse med föregående år är tillgin-
gen såväl på arbete som på arbetskraft ganska öfverensstämmande. I följd af större 
arbeten dels med stadens dränering och dels med privata byggen m. m. har någon 
brist på arbete ej hörts af. Tillgången på arbetskraft är god, men har svårighet att 
anskaffa nödig arbetskraft för landtbruket fortfarande yppat sig. 

Väs te rås . Under 1907 års sista kvartal hafva inga mera betydande förändrin
gar i arbetsmarknadens läge förekommit härstädes i jämförelse med föregående kvartal 
eller med motsvarande tid föregående år, om man nndantager byggnads- och bekläd
nadsbranscherna, där afgjord försämring ägt rum, hvilket i all synnerhet gäller den 
förra. Dock har ingen anmärkningsvärd arbetslöshet ännu förekommit, hvilket däremot 
säkerligen under det nu ingångna kvartalet kommer att bli händelsen, då till följd af 
minskad arbetstillgång en del industrier sett sig nödsakade att uppsäga (en del) arbe
tare samt inom vissa fack inskränka arbetstiden. 

Fa lun . Arbetstillgången god. Ingen egentlig arbetsbrist. 
Gäfle. Arbetsmarknaden har under 4:de kvartalet i de flesta industriella områden 

företett god tillgång på arbete med brist på yrkesskicklig arbetskraft, under det 
att öfverflöd visat sig på icke yrkeskunniga arbetare eller sådana, som praktiserat uti 
flera yrken med kortare tid i hvarje. Uti byggnadsindustrien har äfven yrkesskicklig 
arbetskraft varit öfverflödig. Arbetslöshet bland grofarbetare började redan i november 
visa sig märkbar men aftog i december på grund af lifligare sjötrafik. 

Söderhamn. Inga betydande förändringar å arbetsmarknaden hafva försports. 
Den industriella företagsamheten har af ekonomiska skäl varit ringa. 

Sundsva l l . I allmänhet kan sägas, att ställningen å arbetsmarknaden under 
kvartalet varit god samt att de inom affärsvärlden inträffade rubbningarna ej utöfvat 
något märkbart inflytande på arbetsförhållandena inom distriktet. 
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Öfversikt öfver arbetsförmedlingsfrågans läge 
å olika orter i riket vid slutet af år 1907. 

Enligt uppgifter, inhämtade af Kommerskollegium. 
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Stockholms stad. Kommunal a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t sedan 1905. 
Storkholms län. Lands t i nge t och h u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t s förvaltnings

utskott hafva gemensamt tillsatt en kommitté för utredning af frågan om inrättande 
af.. en hela länet omfattande offentlig arbetsförmedling. Kommitterade skola samman
träda inför landshöfdingen. 

Uppsala län. En för Uppsala stad och län gemensam arbetsförmedlingsanstalt, 
bekostad af s t aden samt l a n d s t i n g e t och h u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t skall under 
loppet af år 1908 börja sin verksamhet. 

Södermanlands län. Af l ands t i nge t utsedda kommitterade skola, jämte kom
mitterade för h u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t , sammanträda inför landshöfdingen för öfver-
läggning om anordnandet af en offentlig arbetsförmedlingsanstalt inom länet. 

Östergötlands län. Kommunal a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t i Nor rköping 
sedan 1906. L a n d s t i n g e t har beslutat inrättandet af en hela länet omfattande 
»Östergötlands läns arbetsförmedlingsanstalt», med godkännande, i hufvudsak, af de 
förslag till instruktion och arbetsordning, för hvilka arbetsförmedlingskonferensen inom 
Kommerskollegium i augusti 1907 uttalade sig. Verksamheten begynner under år 1908 
med hufvudkontor i Linköping samt afdelningskontor å lämpliga platser inom länet. Ett 
förslagsanslag för 1908 af högst 10,000 kronor är beviljadt. Anstalten afser främst 
tillgodoseende af jordbrukets behof. 

Jönköpings län. L a n d s t i n g och h u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p hafva gemensamt till
satt en kommitté för utredning af frågan om upprättande af offentlig arbetsförmedling 
för länet. I afvaktan härå hafva s t a d s f u l l m ä k t i g e i Jönköping uppskjutit den 
slutliga behandlingen af ett af särskilda kommitterade framlagdt förslag om kommunal 
arbetsförmedling för staden. 

Kronobergs län. H u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t har beslutat anordna en utredning i 
frågan och till deltagande därvid inbjudit s t a d s f u l l m ä k t i g e i Växjö. 

Kalmar län. Läne t s båda l ands t ing hafva tillsatt kommittéer för utarbetande 
af förslag till anordnande af offentlig arbetsförmedling för resp. landstingsområden. 
S t a d s f u l l m ä k t i g e i Kalmar hafva tillsatt en kommitté för utredande af frågan om 
inrättande af en offentlig arbetsförmedlingsanstalt i staden. 

Gottlands län. Lands t i nge t har tillsatt en kommitté för utredning af frågan 
om offentlig arbetsförmedling för länet. 

Blekinge län. Kommunal a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t i K a r l s k r o n a sedan 
1906. — L a n d s t i n g e t har tillsatt en kommitté att till nästa års landsting inkomma 
med ett detaljeradt förslag rörande ordnandet af arbetsförmedlingen inom länet och 
anslag för dess verksamhet. 

Kristianstads län. L a n d s t i n g e t har. särskildt för jordbrukets behof, inrättat 
offentlig arbetsförmedling inom länet: dess anstalt i Kristianstad trädde i verksamhet 
under januari 1908. 

Malmöhus län. Kommuna la a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t e r i Malmö och 
Lund sedan 1905, i Hä l s ingborg sedan 1902. L a n d s t i n g e t har dels beviljat anslag 
för år 1908 å resp. 1,000 kr. till anstalterna i Hälsingborg och Lund, och dels tillsatt 
en kommitté med uppdrag att undersöka frågan om anordnandet af offentlig arbets
förmedling för hela länet. H u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t har beslutat afvakta resultaten 
af denna utredning. Hos s t a d s f u l l m ä k t i g e i Ystad har motion i frågan väckts. 

Hallands län. En af s t a d s f u l l m ä k t i g e i Halmstad år 1906 tillsatt kommitté 
för utredande af frågan om upprättande af en kommunal arbetsförmedlingsanstalt till
styrkte dylik anstalts upprättande. Förslaget afslogs under hänvisning till att initiativet 
i frågan närmast tillkom landstinget. Vid l a n d s t i n g e t s senaste sammanträde till
sattes en kommitté för att utröna nyttan och behöfligheten af samt kostnaderna för 
offentlig arbetsförmedling för Hallands län. Äfven h u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t har 
tillsatt, en kommitté för frågans utredande. 
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Göteborgs och Bohus län. K o m m u n a l a r b e t s f ö r m c d l i n g s a n s t a l t i Grö teborg 
sedan 1901'. H u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t har åt en kommitté öfverlämnat utredandet 
af frågan om offentlig arbetsförmedling. 

Älfsborgs län. Inom l ä n e t s s ö d r a h u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p s förvaltningsutskott 
har arbetsförmedlingsfrågan upptagits till förberedande behandling. En af s t a d s f u l l 
m ä k t i g e i Borås ti l lsatt kommitté har föreslagit upprättandet af >Södra Älfsborgs 
läns arbetsförmedling>, bekostad af staden, landstinget och länets södra hushållnings
sällskap. Frågan har ännu ej slutbehandlats af stadsfullmäktige. 

Skaraborgs län. H u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t s förvaltningsutskott har ti l lsatt en 
kommitté med uppdrag att söka utreda lämpligaste sättet att organisera en arbctsför-
inedlingsanstalt för jordbruket inom länet. 

VarmlHnds län. K o m m u n a l a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t i K a r l s t a d sedan 
1906. Innevarande års l a n d s t i n g tillsatte en kommitté med uppdrag att till nästa 
års landsting inkomma med utredning och eventuella förslag om inrättande af en offentlig 
arbetsförmedlingsanstalt för Värmlands län. Frågan har o:'k behandlats inom h u s 
h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t s förvaltningsutskott, som förklarat sig vilja afvakta landstingets 
bl if vande beslut. 

Örebro län. Utredandet af frågan om ordnandet af kommunal arbetsförmedling i 
Örebro har af s t a d s f u l l m ä k t i g e öfverlämnats till en särskild kommitté. 

Västmanlands län. En af s t a d s f u l l m ä k t i g e i Västerås tillsatt kommitté har 
föreslagit upprättandet af en kommunal arbetsförmedlingsanstalt i Västerås för hela 
länet. Stadsfullmäktige hafva beslutat anvisa en tredjedel af kostnaderna därför, under 
förutsättning att landsting och hushållningssällskap bestrida återstoden. L a n d s t i n g e t 
har i anledning häraf t i l lsat t en kommitté för utredning i frågan. 

Kopparbergs län. L a n d s t i n g e t har tillsatt en kommitté för att utreda frågan om 
enhetligt organiserad arbetsförmedling för länet. Hushållningssällskapets förvaltnings
utskott har beslutat att genom utsedd representant samarbeta med nämnda kommitté. 
Inom s t a d s f u l l m ä k t i g e i Falun har förslag väekts om kommunal anstalts upp
rät tande. 

Gäfleborgs län. K o m m u n a l a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t i G ä f l e sedan 1906. 
Västcrnorrlands län. K o m m u n a l a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t i S u n d s v a l l 

sedan 1906. Dess styrelse söker för närvarande utvidga anstaltens verksamhet till att 
omfatta hela länet och har hänvändt sig till hl. a. landskommunerna. 

Jämtlands län. 
Västerbottens län. 
Norrbottens län. En af s t a d s f u l l m ä k t i g e i Luleå ti l lsatt kommitté har före

slagit upprättandet af en kommunal arbetsförmedlingsanstalt, omfattande hela länet 
och förlagd till Luleå, samt hemställt om bidrag äfven af landstinget. L a n d s t i n g e t 
har i anledning häraf utsett kommitterade att tillsammans med stadsfullmäktiges 
kommitté uppgöra ett förslag till länsförmedlingsanstalt. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Året 1907. 

Vid de 10 anstalter, som under hela aret eller någon del däraf 
voro i verksamhet, ernåddes följande hufvudsakliga resultat. 

Antalet arbetsansökningar, lediga och tillsatta platser vid olika anstalter. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Under år 1907 anmäldes sålunda vid de 10 anstalterna samman-
lagdt 68,424 arbetssökande ( = ansökningar) och u'4,532 lediga platser, 
af hvilka 36,632 blefvo tillsatta; motsvarande tal voro ensamt för 
männen 42,889, 31,451 och 22,063 samt ensamt för kvinnorna 25,535, 
33,081 och 14,540. Förhållandet mellan tillgång och efterfrågan å 
arbetskraft var mycket olika för männen och för kvinnorna, i det 
att för 100 anmälda lediga platser funnos i genomsnitt disponibla 
136 män mot endast 77 kvinnor. Härmed sammanhänger naturligt
vis, att af 100 lediga platser å manliga afdelningarna i medeltal 70 
kunde tillsättas, men å kvinnliga afdelningarna endast 44. 1 detta 
hänseende framträda dock betydande olikheter mellan skilda anstalter; 
framhållas må, att i Norrköping, Karlskrona och Sundsvall tillgängen 
på arbetskraft, både manlig och kvinnlig, synes hafva varit något 
större än på öfriga orter. 

Antalet arbetsansökningar, lediga och tillsatta platser under olika månader. 

På 100 lediga platser1 kommo: 

1 Talen för hvarje särskild månad angifva hela det under månaden disponibla 
antalet lediga platser, sålunda med inräknande äfven af dem, som kvarstått aktuella 
från föregående månad. Dessa sistnämnda platser hafva däremot i siffrorna för he-la 
året inräknats endast en gång, hvaraf förklaras, att dessa äro mindre än de enskilda 
månadernas Biffror tillsammantagna. 
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Frekvensen vid anstalterna var naturligtvis starkast under vår-
oeh höstmånaderna, vid hvilka tider vårt näringslif alltid företer en 
mera forcerad verksamhet än eljest och då äfven af ålder platsom
byten i största utsträckning äga rum. Man skulle kunna vänta, att 
siffrorna för antalet arbetsansökningar skulle vara störst under vinter
månaderna jan.—mars och nov.—dec, då alltid arbetslöshet brukar 
förekomma. I verkligheten äger emellertid ett motsatt förhållande 
rum, beroende på att mänga arbetslösa, särskildt inom byggnads
yrkena, finna det lönlöst att vid den tiden söka arbete inom sina 
yrken och icke heller gärna taga andra tillfälliga anställningar. 

Då emellertid samtidigt en mycket stark minskning inträder i 
antalet anmälda lediga platser, blir proportionen mellan tillgången 
och efterfrågan på arbetskraft under de egentliga vintermånaderna 
ogynnsam för arbetarna. Ehuru år 1907 i stort sedt måste betraktas 
såsom ett för dem mycket godt år, så utgjorde dock antalet arbets
ansökningar (af män) pr 100 lediga platser under januari Kiö, febru
ari 136, november 164 och december 171. Motsvarande tal för vår-
och höstmånaderna voro däremot helt annorlunda, nämligen april 
107, maj 92 och september 96, utvisande i stort sedt brist pä arbets
kraft. Under oktober månad, hvilken vanligen brukar uppvisa sär
deles stark efterfrågan på arbetare, utgjorde proportionssifFran 115> 
enär vid denna tidpunkt började framträda de första symtomen af 
den ekonomiska depression, som under år 1908 synes komma att 
blifva mycket kännbar. 

Äfven med afseende ä det kvinnliga arbetet framträder i stort 
sedt samma förändringar under de olika tiderna på året, nämligen 
ökad efterfrågan på arbetskraft under vår och höst; här var dock 
bristen på arbetstagare genomgående karakteristisk för hela tiden. 
Anmärkas må emellertid, att den alldeles öfvervägande delen af ar
betsförmedlingen för kvinnor afsäg olika slag af husligt arbete. 
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Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Årstidernas inverkan pä arbetsförmedlingens resultat beträffande 
särskilda slag af arbeten framträder i de ofvanstående tablåerna öfver 
tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter. Särskildt för de ty
piska säsongyrkena — jordbruket, tegelbruksindustrien, byggnads
verksamheten — märkes tydligt skillnaden mellan stillaståendet 
under vintern och forcerandet under den varma årstiden. 

De tillsatta platsernas fördelning pä olika industrigrenar vid de 
skilda anstalterna framgår af sammandragstabellen å sid. 12f>—127 
Med afseende härå må framhållas, att om också frekvensen under året 
tydligt ökats för de utbildade manliga yrkesarbetarna, likväl grof-
arbetet och de närstående yrkesgrenarna, byggnadsverksamhet och 
landttransport äfvensom jordbruket, till alldeles öfvervägande grad 
taga arbetsförmedlingsanstalternas tjänster i anspråk. Beträffande 
det kvinnliga arbetet voro anställningarna i huslig tjänst samt hotell-, 
kafé- och restaurantrörelse i än högre grad förhärskande. 

Antalet platser, som tillsatts utom resp. orter. 

Förmedlingen af platser utanför de orter, där anstalterna varit 
förlagda, har under årets lopp starkt tilltagit i omfattning. Hela 
antalet sådana tillsatta platser utgjorde 5,107, hvaraf 4,150 för man
liga och 957 för kvinnliga arbetare. Bland männen anställdes unge
fär hälften i jordbrukets tjänst, återstoden torde till hufvudsaklig 
del hafva placerats vid industriella arbeten i resp. städers grann
skap. Flertalet kvinnor synas hafva mottagit anställning i husligt 
arbete. 



126 

Antalet tillsatta platser inom olika yrken vid de offentliga 
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arbetsförmedlingsanstalterna i Sverige under år 1907. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 

Januari månad år 1908. 

Under hänvisning till de efterföljande tabeller, som närmare 
redogöra för verksamheten vid hvar och en af de offentliga arbets
förmedlingsanstalterna i riket, lämnas här en sammanfattande fram
ställning af de viktigaste resultaten under ifästlidne januari månad. 

Öfversikt af verksamheten under januari månad år 1908. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Vid samtliga 10 under hela januari månad verksamma anstalter 
gjordes tillhopa 7,154 ansökningar om arbete (5,478 under jan. 
1907), hvaraf 4,701 af män (3,483 föreg. år) och 2,453 af kvinnor 
(1,995 föreg. år). Samtidigt anmäldes 4,728 lediga p la t se r (4,29(1 
föreg. år), nämligen 1,973 för män (2,102 föreg. år) och 2,755 för 
kvinnor (2,188 föreg. år). Hela antalet tillsatta platser uppgick till 
2,666 (2,445 föreg. år), bland hvilka 1,399 besattes med män (1,515 
föreg. år) och 1,267 med kvinnor (930 föreg. år). Vid jämförelse 
med de resultat, som af samma anstalter (utom Gräfie) ernåddes 
under januari månad 1907, finner man för de kvinnliga afdelningarna 
en betydande ökning i frekvensen, men för de manliga afdelningarna 
minskning i antalet lediga och tillsatta platser, men ökning för 
arbetsansökningarna. 

Bland de särskilda anstalterna uppvisa gifvetvis de i storstäderna 
belägna den största omsättningen af arbetskraft; en relativt större 
frekvens framträder äfven vid de anstalter, som fungerat under 
någon längre tid och därunder hunnit förvärfva mera omfattande 
förbindelser och förtroende. Närmare upplysningar rörande verk
samheten vid de olika anstalterna kunna inhämtas ur de efterföljande 
tabellerna. 

Dessa lämna äfven uppgifter om den offentliga arbetsförmed
lingens betydelse för olika yrkesgrenar. Inom det manl iga a rbe t e t 
komma de flesta tillsatta platserna på grofarbetet (749), jordbruket 
(186), landttransporten (180), byggnadsverksamheten (87) samt metall-
och maskinindustrien (71). Flertalet platser för kvinnor förekommo 
inom det husliga arbetet (988), hotell-, kafé- och restaurantrörelsen 
(141), textilindustrien (35) samt beklädnadsindustrien (25). 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 
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På 100 lediga platser kommo1): 

Af de ofvanstående absoluta talen framgår, hurusom den man
liga afdelningen nästan uteslutande har att sysselsätta sig med 
hufvudgrupperna industri och handtverk, handel och samfärdsel, 
grofarbete samt jordbruk och skogshushållning. Inom det kvinnliga 
arbetet dominerar gruppen husligt arbete, hvarjämte en afsevärd 
frekvens äfven förekommer för handel och samfärdsel samt industri 
och handtverk. 

Antalet platser, som under januari tillsatts utom resp. orter. 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes sålunda 
under månaden 311 platser, hvaraf 246 manliga och fiö kvinnliga; 
motsvarande tal föregående år voro resp. 210, 159 och 51. Dessa 
siffror utvisa, att anstalterna i allt större utsträckning lyckas att 
till landsbygdens näringslif återföra den i städerna förefintliga eller 
till dem inströmmande arbetskraften. Ökningen af denna del utaf 
anstalternas verksamhet berodde till hufvudsaklig del på ökad för
medling till jordbruket. 

1) Proportionstal hafva här ej beräknats i de fall, då de absoluta talen äro små. 
Dessa hafva dock medräknats i »tillsammans», hvaraf förklaras vissa skiljaktigheter 
mellan de under denna rubrik uppförda talen samt de detaljsummor, som finnas angifna. 
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Arbetsmarknadens läge belyses i många hänseenden af de efter
följande tabellerna äfvensom af de här ofvan meddelade siffersamman
ställningarna. Betraktar man samtliga anstalternas verksamhet så
som en helhet, så finner man, att inom det manl iga a rbe te t på 
100 lediga platser belöpte sig 238 arbetsansökningar mot 166 under 
januari månad föregående år. En afsevärd försämring har sålunda 
inträdt med afseende å tillgången på arbete, och särskildt synes 
detta gälla om hufvudgruppen industri och handtverk, där proportions-
talet mellan arbetsansökningar och lediga platser beräknats till 579. 
Detta resultat beror framför allt på byggnadsverksamheten, som före
ter en synnerligen stark disproportion mellan tillgång och efterfrågan 
på arbetskraft. Endast inom jordbruket funnos lediga platser till 
större antal än arbetsansökningarna. Af resultaten vid arbets
förmedlingsanstalterna att döma synas dåliga konjunkturer särskildt 
vara rådande i Skåne, Göteborg och Gftfle; något bättre var ställ
ningen i Stockholm. 

Äfven för det kv inn l iga arbetet uppvisar gruppen industri 
och handtverk större tillgång på arbetskraft än på arbete. I öfrigt 
rådde som vanligt brist på arbetssökande, särskildt till jordbruket. 

Arbetslösheten har otvifvelaktigt under januari mångenstädes 
framträdt i ganska betydlig omfattning; många tecken tyda på, att 
förhållandena under de närmast följande månaderna skola ytterligare 
försämras. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

a) Allmän öfversikt. 

Stockholm. Manliga afdelningen. Statistiken för januari månad visar tyd
ligt, att å denna afdeluing arbetsbrist föreligger, och. att arbetsmarknadens läge är be
tydligt sämre än vid samma tidpunkt föregående år. Med undantag af jordbruket är 
arbetslöshet rådande inom nästan samtliga arbetsfält. De grupper, som äro mest lidan
de häraf, äro byggnadsarbetare, järn- och metallarbetare samt grofarbetare. Hvad dessa 
senare beträffar, har först i slutet af denna månad kunnat erbjudas dem ett antal arbets
tillfällen med skogtafverkning och isupptagning. För snöskottning och dylikt, som 
eljest brukar vara utmärkande för månaden, har ej någon arbetskraft i större skala 
behöft rekvireras. — Å den kv inn l iga afdelningen däremot har arbetstillgången 
varit riklig, framför allt inom det husliga området. 

Norrköping. Inom byggnadsfacken har rådt ganska stor arbetslöshet, hviiket 
ock märkes af det stora antalet arbetsansökningar; främst komma härvidlag jord-, 
beton- och schaktningsarbetare samt byggnadssnickare och timmermän. Utsikt till ar
bete för en del af de arbetslösa finnes genom påbörjande af ett större byggnadsföretag 
för stadens räkning. — Arbetslösheten är gifvetvia af större omfattning än vid ar-
betsförmedlingen kan konstateras, enär ett stort antal arbetslösa icke anmäla sig å 
anstalten. 

Karlskrona. Efterfrågan på manlig arbetskraft har inom staden varit ringa. Ar
betslöshet har förekommit, dock ej i särskildt ator grad. Då det hufvudsakligen varit 
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byggnads- och grofarbetare, som berörts af arbetsbristen, har det ej gjort sig så djupt 
kännbart, ty en stor del arbetare i dessa fack äro å landsbygden bosatta mindre torp- och 
husägare, hvilka, då arbete ej finneB i staden, stanna kvar i sina hem. Detta för
minskar något känningen af arbetslöshet. De utom staden placerade manliga arbetarne 
äro sådana, som inflyttat, men till följd af dålig arbetstillgång hafva de sökt och er
hållit platser för att äter bosätta sig på landet. 

Malmö. Konjunkturerna å arbetsmarknaden i år äro mycket sämre än vid samma 
tid föregående år. Den strama penningemarknaden och däraf följande stagnation i såväl 
byggnads- som annan verksamhet kommer helt säkert att högst betydligt reducera ut
sikterna till arbetstillgång äfven framgent. De rådande svåra vinterförhållandena bi
draga också till mindre goda utsikter för närmaste tiden. 

Lund. Sedan arbetsförmedlingen började sin verksamhet, har icke så knapp till
gång på arbete förekommit som denna månad. Arbetslöshet förekommer för möbel
snickare, byggnadsarbetare af alla slag och grofarbetare. 

Hälsingborg. A manliga afdelningen har arbetstillgången varit otillräcklig och sämre 
än motsvarande månad under något af de närmast föregående åren. Den försämrade 
ställningen på arbetsmarknaden har gjort sig mest kännbar inom yrken tillhörande 
byggnadsverksamheten samt för grofarbetarne. — A kvinnliga afdelningen är däremot 
arbetstillgången fortfarande god. 

Göteborg. Under januari månad har arbetsmarknaden varit starkt i nedgående och 
särskildt dålig för byggnadsarbetare, kontors-, butiks- och magasinspersonal, matroser, 
eldare och grofarbetare, och har arbetslösheten ökats rätt betydligt inom dessa fack. 
Däremot är arbetsmarknaden fortfarande god för jordbruksarbetare och inom de yrkes
grenar, där kvinnlig arbetskraft användes. 

Karlitad. Efterfrågan å arbetskraft har under denna månad varit betydligt mindre 
än under samma månad förra året. Följden har också blifvit, att ett mindre antal platser 
kunnat tillsättas. Dock råder ingen arbetsbrist å landet, men dit vilja ej stadens ar
betare, utan gå hellre och vänta tills det blir något passande inom staden. Arbets
marknadens läge, beträffande efterfrågan å arbetskraft inom staden, är således mindre 
tillfredsställande, men för landet god. 

Gäfle. Arbetstillgången har under månaden varit den minsta möjliga, under det 
att ovanligt stort antal arbetssökande tillströmmat. Arbetsbristen beror hufvudsakligast 
af sjötrafikens upphörande samt arbetets förminskning vid sågverken och brädgårdarna. 

Sundivnll. Arbetsmarknaden har under månaden varit mindre god. Särskildt be
träffande grofarbetare har kännbar arbetsbrist gjort sig gällande. Men med slutet af 
månaden torde den värsta bristen vara öfverstånden. 

b) Tillgången pä arbetskraft: 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 
Samtliga yrkesgrupper med undantag af Jordbruk o. skogshushållning. — Husligt 

jordbruket, företrädesvis dock bland arbete. 
byggnadsarbetare, järn- o. metallarbetare 
samt grofarbetare. 

Norrköping. 

Järnarbetare, brädgårdsarbetare, jord-, Jordbruksarbetare. — Väfverskor, kvinn-
beton- o. schaktningsarbetare samt öfriga liga tjänare. 
byggnadsarbetare, äldre spinneri- o. 
beredningsaibetare, kuskar o. åkeri
arbetare. 
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Karlskrona. 
Metall-, byggnads- o. grofarbetare. Jordbruksarbetare. — Kokerskor. 

Malmö. 
Inom metall- o. maskinindustrien, bygg

nadsverksamheten o. trävaruindustrien. 
Eldare och sjöfolk. Grofarbetare af alla 
slag. Kontorsbiträden. — Kvinnliga 
kontors-, butiks- o. lagerbiträden; tvätt-
o. rengöringskvinnor: kontorsstäderskor; 
uppasserBkor m. fl. 

Statare o. yngre drängar till landet. — 
Till husligt arbete af alla slag, sär-
skildt mjölkerskor. Till 24 april efter
frågas kokerskor, städerskor, ensam- o. 
barnjungfrur m. fl. 

Lund. 
Möbelsnickare, mureriarbetsmän, grofar

betare. — Butiks- o. kontorsstäderskor. 
Yngre drängar, lärlingar, springpojkar. 

— Städerskor, kokerskor, barn- o. en
samjungfrur till 24 april. 

Hälsingborg. 
Byggnadsarbetare af alla slag, fabriks- o. 

grofarbetare, kuskar o. åkeriarbetare, 
sjömän o. eldare m. fl. — Kvinnliga 
butiksbiträden, hjälpkvinnor. 

Jordbruks- o. ladug&rdsarbetare, lärlingar o. 
springpojkar. — Mjölkpigor, diskerBkor, 
hus-, barn- o. ensamjungfrur. 

Göteborg. 

lianliga arbetare inom de flesta yrkes
grupper. — Tvätt- o. rengöringsarbe-
terskor. 

Jordbruksarbetare, järnsvarfvare, spring
pojkar, lärlingar. — Nästan alla slag 
af kvinnligt arbete. 

Karlstad. 

Bokhållare, expediter, sågverksarbetare, 
grofarbetare. 

Jordbruksarbetare. — Jordbruksarbeter-
skor. 

Gäfle. 

Sågverks- o. brädgårdsarbetare, byggnads
snickare o. timmermän, sjömän, eldare, 
stufveri- o. grofarbetare. 

Kokerskor o. ensamjungfrur. 

Sundsvall. 

Grofarbetare. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling januari 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling januari 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling januari 1908. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling januari 1908. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
Januari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
Januari månad 
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arbetsförmedling 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
Januari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Januari månad år 1908. 
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Den offentliga arbetsförmedlingen i Norge och 
Danmark. 

Fjärde kvartalet år 1907. 
Norge. 

På 100 lediga platser kommo: 

Arbetsförhållandena i Norge, som under årets tre första kvartal 
synas hafva varit goda. undergingo som vanligt mot vinterns in
brott någon försämring. Resultaten af de norska arbetsförmedlings
anstalternas verksamhet antyda visserligen gynnsammare konjunk
turer än motsvarande tid under de föregående åren, men den all
männa depressionen å affärsmarknaden torde dock under de senaste 
månaderna hafva gjort sig något märkbar äfven i Norge. 



Köpenhamnsanstalten, aom tidigare under året kunnat uppvisa 
ovanligt stark frekvens, har under fjärde kvartalet mindre 
gynnsamma resultat. Visserligen äro slutsiffrorna för kela kvar
talet äfven denna gång högre än för motsvarande tid under de före
gående åren, och särskildt på kvinnliga afdelningen fortgick ut
vecklingen synbarligen orubbad. Men på den manliga afdelningen, 
där ännu under oktober antalet förmedlade platser var synnerligen 
högt, inträdde med november en stark minskning, och för december 
är antalet tillsatta platser lägre än år 1P06. Af allt att döma är 
detta en följd af de dåliga konjunkturerna på den allmänna affärs
marknaden. 

1 4 6 DEN OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLINGEN I NORGE OCH DANMARK. 

Köpenhamn. 
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Den offentliga arbetsförmedlingen i Tyskland. 

Fjärde kvartalet år 1907. 

Tillgängliga summariska uppgifter från cirka 640 arbetsförmed
lingsanstalter i Tyskland utvisa följande hufvudsakliga resultat för 
verksamheten under 1907 års fjärde kvartal. 

Redan under tredje kvartalet framträdde tecken till någon för
sämring å arbetsmarknaden. Under oktober månad, som vanligen 
brukar utmärkas af synnerligt stor efterfrågan å arbetskraft, gjorde 
sig detta nu föga märkbart, ock under november—december synes 
tillgången på manliga arbetare hafva blifvit större än som före
kommit sedan år 1903. 
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Statsåtgärder i Österrike i anledning af arbetslös
heten i Förenta staterna. 

Åtgärder för återinvandrare. Den 30 no v. 1907 utfärdade öster
rikiska inrikesministern en cirkulärskrifvelse till provinsmyndig
heterna angående de åtgärder, som borde vidtagas för att åt den 
inhemska arbetsmarknaden förvärfva den arbetskraft, som under den 
närmaste tiden kunde väntas återvända från Amerika. 

Ministern erinrar, att visserligen en stor del af de blifvande 
återinvandrarna torde förfoga öfver besparingar, men att dock fler
talet af dem säkerligen önska arbete och inkomst i hemlandet. Den 
ökade tillgången på arbetskraft borde också hälsas med tillfreds
ställelse, enär den skulle medföra en välbehöflig lättnad inom de 
många yrken, som lidit allvarsam brist på arbetare till följd af ut
vandringen. Provinsmyndigheterna borde därför tillse, att de i pro
vinserna förefintliga arbetsförmedlingsanstalterna, industriella kor
porationerna samt isynnerhet sådana arbetsgifvare, om hvilka det 
vore bekant, att de hade brist på arbetskraft, flngo sin uppmärk
samhet riktad på arbetarnas förestående återvändande från Amerika. 

Ministern anger vidare de viktigaste orter, där invandrareström
men kunde väntas träffa hemlandet, och uppmanar myndigheterna 
att i mån af förhållandenas utveckling vidtaga nödiga åtgärder. 
Särskildt kunde därvid tagas under öfvervägande, huruvida för denna 
angelägenhet borde bildas kommittéer med speciell uppgift att sörja 
för de återinvandrandes sysselsättande. 

Slutligen åläggas myndigheterna att lämna regelbundna rap
porter rörande återinvandringens omfattning samt de åtgärder, som 
i anledning af densamma kunna blifva vidtagna. 

Under ordförandeskap af handelsministern (till hvars verksam
hetsområde hör handläggningen af arbetsförmedlingsärenden) sam
manträdde den 14 dec. 1907 en konferens för närmare öfverläggning 
om lämpliga mått och steg för återinvandrarnes placerande inom den 
inhemska arbetsmarknaden. I konferensen deltogo ett antal tjänste
män inom handelsministeriet och lokalförvaltningen äfvensom repre
sentanter för (det nyligen bildade) riksförbundet för Österrikes arbets
förmedlingsanstalter. Efter hållen öfverläggning enade man sig där
vid om, att särskilda arbetsförmedlingsanordningar borde, för att 
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möta alla eventualiteter, snarast möjligt göras vid de viktigaste 
ankomststationerna (för återinvandrare) samt att förbindelser skulle 
anknytas till de industriella arbetsgifvareorganisationerna för er
hållande af upplysningar om lediga platser. 

Vid ett samma dag inom det arbetsstatistiska ämbetsverket hål
let sammanträde träffades närmare öfverenskommelse om de åtgärder, 
som borde vidtagas, och åtogo sig representanterna för arbetsför
medlingsanstalternas riksförbund att ombesörja dessa åtgärder mot 
villkor af särskildt statsbidrag för ändamålet. 

För genomförande af de vid konferensen fattade besluten blefvo 
omedelbart de redan existerande arbetsformedlingsanstalterna i Oder-
berg (vid schlesiska gränsen) och Oswiecim (galiziska gränsen) ut
vidgade med stöd af särskilda statsbidrag. Åtgärder i samma syfte 
hafva förberedts med afseende å anstalten i Bodenbach (böhmiska 
gränsen) samt beträffande Triest, därest behof därå skulle framträda. 
Handelsministern har jämväl i en cirkulärskrifvelse anmodat pro
vinsmyndigheterna, handels- och industrikamrarna samt viktigare 
industriella arbetsgifvareorganisationer att söka befrämja anstalternas 
verksamhet. 

Samtidigt hafva till organisationerna utsändts frågeformulär för 
inhämtande af underrättelser om behofvet af arbetskraft bland deras 
medlemmar. 

Slutligen har ifrågasatts att komplettera dessa anordningar 
genom att anordna ett särskildt rapportsystem vid konsulaten i 
New York, Bremen och Hamburg. 

Åtgärder mot utvandringen. Den 7 dec. 1907 utfärdade inrikes
ministern en cirkulärskrifvelse till de olika provinsmyndigheterna 
rörande utvandringen till Förenta staterna. 

Ministern erinrar, att det ogynnsamma finansiella läget i Förenta 
staterna föranledt, att många stora industriella företag inställt eller 
starkt begränsat sin verksamhet samt att en mängd planerade stora 
arbeten måst uppskjutas. Oupphörligen afskedas massor af arbetare, 
och hundratusental af europeiska utvandrare, som ej kunna få arbete, 
lämna landet för att återvända hem. Under sådana förhållanden 
måste man bestämdt afråda från utvandring till Amerika, intill dess 
en genomgående förbättring i förhållandena inträdt. Alla utvandrare, 
som nu begifva sig till Förenta staterna, gå med all sannolikhet 
svåra öden. till mötes. 
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Arbetsinställelser i Danmark under åren 1904—1906.1) 
Efter dansk »Statistisk Aarbog» meddelas här nedan öfver-

sikter öfver de arbetsinställelser, som inträffat i Danmark under 
åren 1904—1906. Liksom sina föregångare är äfven denna öfver-
sikt sammanställd hufvudsakligen på grundval af de uppgifter, 
som från arbetsgifvare- och arbetareorganisationer afgifvits till dan
ska statens statistiska byrå. Visserligen äro dessa uppgifter allt 
fortfarande icke så fullständiga, som önskvärdt skulle varit, men dä 
de förefintliga luckorna i primärmaterialet säkerligen i regel afse 
endast konflikter af mindre betydelse, lära nog de meddelade öfver-
sikterna vara tillnärmelsevis riktiga. Gifvetvis äro dock siffrorna 
genomgående något för låga. 

Antalet under treårsperioden i Danmark inträffade arbetsinstäl
lelser har i jämförelse med närmast föregående treårsperiod icke ovä
sentligt ökats, samt utgjorde 87 under år 1904, 75 under år 1905 
och 89 under år 1906. (För Sverige voro motsvarande siffror som 
bekant 172, 139 och 228.) De af arbetsinställelse direkt berörda ar-
betsgifvarne äro ock afsevärdt flera än under åren 1902 och 1903, då 
deras antal var osedvanligt lågt, samt utgjorde 274 under år 1804, 
171 under år 1905 och 299 under år 1906. Och under det att an
talet i arbetsinställelse invecklade danska arbetare under år 1903 
icke ens uppgick till 1,000, har siffran därefter åter sprungit upp 
samt utgjorde år 1904 2,464, år 1905 5,736 och år 1906 3,881. (Upp
gifter om arbetsgifvare- och arbetareantalet saknas dock, som nämndt, 
för ett fåtal konflikter hvarje år.) 

De arbetsinställelser, rörande hvilka antalet förlorade arbetsda
gar är kändt — dylika uppgifter saknas för ett 30-tal konflikter 
under hvart och ett af de tre åren — föranledde dylik förlust under 
år 1904 af 63,445 (enligt en senare uppgift 68,852), år 1905 af 
496,425 (enligt en senare uppgift 498,125) och år 1906 af c:a 65,000 
arbetsdagar. (Tabellen i »Statistisk Aarbog» redovisar för sist
nämnda år endast 39,593 arbetsdagar, beroende därpå, att uppgift 
om genom pianoarbetarekonflikten förlorade arbetsdagar — c:a 
25,000, enligt hvad senare meddelats i tidskriften »Arbejdsgiveren» 

1) Jfr »Meddel.» 1903, sid. 75: 1904, sid. 81: 1905 sid. 404 och 1906 sid. 216. 
För en jämförelse med motsvarande uppgifter för Sverige se ock »Heddel.» 1907, sid. 115. 
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— icke erhållits.) Aret 1905 har sålunda att uppvisa ett afsevärdt 
större antal genom en arbetsinställelse förlorade arbetsdagar än nå
got föregående år, med undantag af år 1899, då den stora lockouten 
ägde rum. Under år 1905 inträffade nämligen i Danmark den ojäm
förligt största arbetsinställelsen sedan år 1899, nämligen den stora 
strejken inom textilindustrien, hvilken ensam berörde c:a 4,300 arbe
tare och genom sin långvarighet medförde en förlust af öfver 462,000 
arbetsdagar. Med c:a ½ million genom konflikter förlorade arbets
dagar under år 1905 kommer Danmark t. o. m. öfver motsvarande 
svenska siffror både för åren 1904 och 1906. Under år 1904 berörde 
den största arbetskonflikten i Danmark bokbindarefacket, hvilken 
(lockout) föranledde 48,000 förlorade arbetsdagar. 1906 års mest om
fattande konflikt var den ofvannämnda pianoarbetarekonflikten. 

Med afseende å de olika konflikternas varaktighet, meddelas efter 
tabellerna följande öfversikt. 

Uppmärksammas må, att sålunda ett afsevärdt antal konflikter 
alltjämt visa sig räcka endast några få dagar. 

Angående konflikternas fördelning på olika l andsde la r och 
under o l ika å r s t i d e r äfvensom angående konflikternas an ledning 
och k a r a k t ä r föreligga uppgifter endast för åren 1904 och 1905. 

Sålunda berörde af konflikterna 

Som vanligt hafva väsentligt flera konflikter inträffat under 
sommarhalfåret (resp. 55 och 44) än under vinterhalfäret (resp. 32 
och 31). 

Anledningen till konflikt var fråga om 
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Till sin karaktär uppgifvas af 1904 års danska konflikter 67 
hafva varit strejker, 3 lockouter och 17 af blandad eller ej uppgif-
ven karaktär. Motsvarande tal för år 1905 äro resp. 60, 3 och 12. 

Slutligen må antecknas, att af de redovisade arbetsinställelserna 
ett icke oväsentligt antal blifvit bilagda genom medling eller skilje
dom, nämligen 

d. v. s. af 251 konflikter hafva icke färre än 6H, d. v. s. öfver en 
fjärdedel, på sådant sätt blifvit bilagda. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Danmark, påbörjade 
under år 1904.1) 

(Efter »Statistisk Aarbog» 1905.) 

1) Siffrorna hafva sedermera genom erhållna konipletteringsuppgifter något ändrats. 
Den afsevärdaste ändringen gäller antalet förlorade arbetsdagar, som nti senare redogörelser 
höjts till 68,852. 



1) Siffrorna hafva sedermera genom erhållna kompletteringsuppgifter något ändrats. 
Den afsevardaste ändringen gäller antalet förlorade arbetsdagar, som uti en senare redogörelse 
höjts till 498,125. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Danmark, påbörjade 
under år 1905. 1) 

(Efter »Statistisk Aarbog» 1906.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Danmark, påbörjade 
under år 1906. 

(Efter »Statistisk Aarbog» 1907.) 

1) Antalet genom pianoarbetarekonflikten förlorade arbetsdagar, här ej redovisade, upp-
gifvas i tidskriften >Arbejdsgiveren> till c:a 25,000. 
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Uppgifter om byggnadsverksamheten å vissa orter i 
riket åren 1905 och 1906. 

I dessa »Meddelanden» hafva förut offentliggjorts uppgifter 
rörande byggnadsverksamheten å vissa viktigare orter åren 1902— 
1904.1) För det sistnämnda året voro dessa uppgifter af tämligen 
omfattande natur, om ock icke alla de särskilda spörsmål, som voro 
upptagna å de använda formulären, kunde upptagas till bearbetning 
på grund af bristfälligheter hos det inkomna materialet. Det visade 
sig ock, att tillförlitliga resultat af undersökningen kunde publiceras 
endast för 68 af de 95 orter, som berördes af densamma. 

Det måste emellertid vara ett viktigt önskningsmål att allt 
framgent inhämta kännedom om byggnadsverksamheten, särskildt 
hvad angår bostadshus, inom såvidt möjligt alla våra stadsliknande 
samhällen. Med hänsyn till de gjorda erfarenheterna om svårig
heten att kunna få fullständiga och korrekta primäruppgiftef, har 
därvid ansetts lämpligast att endast efterfråga vissa viktigare fakta. 
A de för ändamålet utarbetade formulären upptogos sålunda denna 
gång endast frågor om t i l lkomsten, genom nybyggnad eller ombygg
nad, af dels bostadshus, bostadslägenheter samt bostadsrum och kjBk, 
fördelade på stenhus och trähus, och dels andra byggnader. 

I cirkulärskrifvelse den 20 sept. 1907 anhöll därefter Kommers
kollegium hos byggnadsnämnderna i samtliga de orter i riket, där 
byggnadsstadgan för rikets städer under åren 1905 och 1906 var 
gällande, att de måtte benäget besvara formulären med afseende å 
de båda nyssnämnda åren. Kollegii framställning har ock i allmän
het rönt det största tillmötesgående från byggnadsnämnderna och 
deras vederbörande tjänstemän. Då emellertid på många platser 
inga sammanfattande statistiska anteckningar brukat föras rörande 
byggnadsverksamheten, hafva svårigheter mångenstädes mött för 
besvarande af äfven de mera begränsade frågor, som denna gäng 
framställdes. 

Från åtskilliga orter hafva sålunda alls inga uppgifter kunnat 
bekommas; i andra fall voro de ingångna svaren behäftade med så 
stora bristfälligheter, att de ej kunnat i erforderlig mån korrigeras. 

1) »Meddel.» 1904, s. 141 ff.; 1906, s. 323 ff. 
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Till följd häraf visade det sig omöjligt att här redogöra för flera 
än 163 orter, hvaraf 79 städer, 22 köpingar och 62 municipalsam-
hällen. Ej heller har det låtit sig göra att behandla alla de å for
mulären upptagna spörsmålen — ehuru dessa redan där mycket 
starkt begränsats. Den efterföljande framställningen har därför 
måst inskränkas till endast nybyggnader af boningshus, bo
s tads lägenhe te r samt bos tadsrum och kök. 

Erinras må, att byggnadsnämndernas befogenhet att öfvervaka 
byggnadsverksamheten är begränsad till resp. orters planlagda om
råden och att på grund häraf de af dem meddelade uppgifter i all
mänhet icke omfatta den byggnadsverksamhet, som kunnat utöfvas 
utanför sagda område, ehuru inom ortens gräns eller i omedelbar 
anslutning till densamma. 

Oaktadt den företagna undersökningen endast behandlar en sida 
af byggnadsverksamheten, torde dess resultat icke desto mindre vara 
af betydande intresse. Det är därför ock att hoppas, att vederbö
rande ortsmyndigheter skola jämväl för framtiden vara villiga lämna 
sin benägna medverkan för likartade utredningar. 

Hufvudtabellen å sid. 164—173 redogör sålunda för antalet ny
byggda — af sten och trä — bostadshus, bostadslägenheter, bostads
rum och kök för hvar och en af de orter, rörande hvilka tillförlit
liga uppgifter kunnat erhållas. Om dessa orter sammanföras till 
vissa storleksgrupper, erhållas följande absoluta tal rörande bygg
nadsverksamhetens omfattning under de båda åren. 
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I de af undersökningen berörda 163 orterna, med en samman
lagd folkmängd den 31 dec. 1906 af omkring 1,352,000 personer, ny
byggdes sålunda under år 1905 dels 615 stenhus med 7,207 lägen
heter samt 22,742 rum och kök och dels 792 trähus med 3,247 lägen
heter och 9,434 rum och kök eller tillhopa 1,407 bostadshus med 
10,454 lägenheter och 32,176 rum. År 1906 voro de nybyggda sten
husen 617 med 7,020 lägenheter och 22,774 rum samt trähusen 791 
med 3,171 lägenheter och 9,461 rum; hela antalet hus, lägenheter 
och rum utgjorde sålunda detta år resp. 1,408, 10,191 och 32,235. 
Såsom synes visa slutsiffrorna för de båda åren en alldeles slående 
öfverensstämmelse, och älven för de olika storleksgrupperna framträda 
endast obetydliga skiljaktigheter. 

Den nyss påpekade öfverensstämmelsen mellan slutsiffrorna för 
åren 1905 och 1906 framträder klart i de här ofvan meddelade rela
tiva talen, hvilka för samtliga orter tillsammantagna fullständigt 
sammanfalla. Den genomsnittliga proportionen mellan hus, lägen
heter och rum samt mellan antalet rum och invånare ställde sig 
nämligen båda åren på följande sätt. 
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Äfven vid jämförelse med år 1904 blifva slutresultaten mycket 
likartade, oaktadt antalet orter vid den nu föreliggande undersök
ningen mer än fördubblats. Denna utvidgning af materialet berör 
nästan uteslutande gruppen af orter med mindre än 5,000 invånare, 
och denna företer därför ock de största afvikelserna. Med afseende 
å de nybyggda bostadshusens och lägenheternas genomsnittliga stor
lek hänvisas till tablån härofyan. Framhållas må, att stenbyggna
derna naturligtvis behärska marknaden i de stora städerna samt att 
de genomgående äro större än trähusen, hvilka senare för orterna 
med mindre än 10,000 inv. spela en viktigare roll än stenhusen. 
Äfven denna gång har det anmärkningsvärda förhållandet konstate
rats, att medeltalet rum pr lägenhet var större i stenhusen (år 1904: 
3-3 åren 1905—06: 3-2) än uti trähusen (år 1904: 2-7; år 1905: 2-9; 
år 1906: 3-0). 

Sammandragstabellerna å sid. 160—163 meddela uppgifter, i ab
soluta och relativa tal, om byggnadsverksamheten å de olika orterna, 
sammanfattade till länsgrupper. Ehuruväl vissa af dessa grupper 
endast omfatta ett fåtal orter, så att materialet blir jämförelsevis 
obetydligt, torde man doek kunna däraf draga åtskilliga slutsatser 
rörande byggnadsverksamhetens gestaltning i olika delar af landet. 
Tydligt framträder därvid stenhusens förhärskande betydelse i östra 
och särskildt södra Sverige, medan däremot trähusen dominera i 
västra och framförallt norra Sverige. 

Den starkaste byggnadsfrekvensen uppvisade Stockholms län med 
resp. 52 och 56 nybyggda rum pr 1,000 inv. under de båda åren; 
för Stockholm voro de motsvarande talen endast resp. 33 och 27, 
hvilket i sin mån belyser det kända förhållandet, att Stockholms 
förstäder snabbare utvecklas än hufvudstaden själf. Höga bygg
nadssiffror uppvisa i öfrigt länen med jämförelsevis stora stadssam
hällen såsom Malmöhus samt Gröteborgs och Bohus län; stads
samhällena i Norrlands och mellersta Sveriges bergs- och skogsbruks
län synas däremot hafva haft en mycket obetydlig byggnadsverk
samhet. De lägsta siffrorna anträffas emellertid för Blekinge samt 
framför allt på Gottland (endast Visby). 

För en närmare kännedom om de särskilda orternas byggnads
verksamhet hänvisas till hufvudtabellen i det följande. Därjämte 
torde här än en gång böra påpekas, att åtskilliga spörsmål, som 
denna gång ej kunnat upptagas till behandling, finnas berörda i den 
tidigare publicerade redogörelsen för byggnadsverksamheten under 
år 1904.1) 

1) >Medflel.> 1906, s. 323 ff. 
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Sammandrag länsvis rörande antalet rum pr nybyggda hus och lägen-
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heter samt pr 1,000 inv. å olika orter i riket åren 1905—1906. 
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Sammandrag länsvis af uppgifter om byggnadsverk-
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samheten å vissa orter i riket åren 1905—1906. 
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Uppgifter om byggnadsverksamheten 
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å vissa orter i riket åren 1905—1906. 
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Uppgifter om byggnadsverksamheten 
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å vissa orter i riket åren 1905—1906. 
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Uppgifter om byggnadsverksamheten 
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å vissa orter i riket åren 1905—1906. 
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Uppgifter om byggnadsverksamheten 
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å vissa orter i riket åren 1905—1906. 
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Uppgifter om byggnadsverksamheten 
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å vissa orter i riket åren 1905—1906. 
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Bostadspriser å olika orter i riket år 1907. 
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—06. 

För erhållande af nödigt primärmaterial rörande prisförhål
landena under år 1907 har afdelningen för arbetsstatistik användt 
samma tillvägagångssätt som under de föregående åren och sålunda 
företrädesvis påkallat och erhållit benägen medverkan af understöds
kassor af olika slag. 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 anhållan att däri måtte införas de uppgifter, 
som vid uppbördstillfällen eller eljest kunde införskaffas från kas
sornas 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 utfrågningar kompletterat och utvidgat det från de nämnda 
organisationerna erhållna materialet. 

För flertalet orter synes detta material vara af den relativa 
omfattning, att de därpå baserade resultaten kunna anses ganska 
representativa. Beträffande åtskilliga andra orter samt särskilda 
bostadskategorier äro däremot uppgifterna gifvetvis alltför fåtaliga 
för att kunna gifva medeltal af mer än ungefärlig giltighet. Vid 
en jämförelse med de föregående årens siffror visa sig ock en del 
variationer, som icke alltid kunna bero på verkligen inträffade pris
förändringar, utan delvis måste tillskrifvas primärmaterialets otill
räcklighet. Med afseende å frågan om primärmaterialets beskaffen
het i öfrigt hänvisas till de föregående redogörelserna. 

Afven här må emellertid erinras, att vid dessa undersökningar 
vanligen efterfrågats de belopp, som hyresgästerna erlägga för inne-
hafd lägenhet. Då mellanhänder torde förekomma i ganska stor ut
sträckning, ej minst beträffande små lägenheter, får man sålunda ej 
alltid dessas pris i första hand. 

1) »Meddel.» 1903. s. 192 ff.; 1904. s. 384 if.; 1905, s. 271 ff.; 1906, s. 374 ff. 
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I hufvudtabellen 1 här nedan å sid. 184—188 hafva angifvits 
medelpris för ej färre än 117 orter, hvilka medeltal beräknats med 
ledning af samuianlagdt 44,287 särskilda efter vederbörlig gransk
ning bearbetade hyresuppgifter, hvaraf 4,147 för Stockholm och 9,302 
för Göteborg. Bland samtliga prisuppgifter afsågo 2,984 möblerade 
lägenheter om ett rum och återstoden omöblerade lägenheter, nämligen 
2,399 lägenheter om ett kök, 3,513 lägenheter om ett rum, 19,777 
ett rum och kök, 9,466 två rum och kök, 4,224 tre rum och kök 
samt 1,924 fyra rum och kök. 

Dessutom hafva en hel del understödskassor, hvilka icke insam
lat särskilda specificerade prisuppgifter, likväl meddelat de unge
färliga prishöjderna för vissa lägenheter å resp. orter. Då dessa 
approximativa uppgifter afgifvits af omdömesgilla personer och så
lunda böra äga ungefärlig korrekthet, hafva desamma i tab. 2 å sid. 
189 sammanställts för de 21 orter, beträffande hvilka ej redogörelse 
på grundval af specificeradt material lämnats i tab. 1. 

I texttabellen å sid. 176 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 hafva därjämte i texttabellen å sid. 177 
samtliga i tab. 1 och 2 upptagna 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 höga 
hyror ; jämförelsevis höga bostsdspris möta för öfrigt i hela Norr
land med undantag af Gräfleborgs län, där medelsvenska, d. v. s. 
medelhöga, priser synas förekomma. De låga hyrorna åter äro 
företrädesvis till finnandes i sydöstra och södra Sverige samt Väs
tergötland. 

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 
att spekulationen eggas. 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 att 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 hafva föga billigare hyrespriser än moder
städerna. Att verkligt låga priser kunnat stadigvarande bibehållas 
vid en del bruks-, sågverks och grufsamhällen af äldre ursprung, 
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Medelpris för lägenheter om 1 rum och kök å olika orter i Sverige år 1907. 
(De i tab. 1 — sid. 000—000 — upptagna orterna äro här grupperade efter medelprisets storlek.) 

torde bero därpå, a t t det förhärskande ekonomiska intresset på orten 
(arbetsgifvaren), som måste finna med sin fördel förenligt a t t (för 
sina arbetare) bereda billiga lefnadsomkostnader, från äldre tid 
disponerar tillräckligt byggnadsområde för at t 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 
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Antal orter, fördelade efter årshyra för lägenheter om 1 rum och 
kök samt efter priset för privat måltidsinackordering för arbetare 

p r vecka, länsvis år 1907. 
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synnerhet i Skåne. Likaså torde de låga hyrorna i Smålands- och 
Västgötalänen väsentligen bero på, att arbetslönerna därstädes ännu 
ftro mindre berörda af den stegring, som genom det fackliga organi
sationsväsendets reglerande inflytande efter hand erhåller en allt 
mer likartad utbredning. 

Hela antalet undersökta lägenheter om 1, resp. 2 rum med kök, för
delade efter prishöjden, åren 1905—1907. 

Lägenheter om 1 rum och kök. 

Lägenheter om 2 rum och kök. 

I ofvanstående tablå hafva samtliga erhållna uppgifter rörande 
1 och 2 rum med kök grupperats efter olika priskategorier. Det 
visar sig därvid, att medan det alldeles öfvervägande antalet lägen
heter om 1 ram och kök falla inom prisgrupperna 100—250 kr. och 
sålunda hafva en någorlunda begränsad prisvariation, däremot lägen
heterna om 2 rum och kök förekomma till ungefär lika antal inom 
hvar och en af de här ofvan angifna prisgrupperna. 

Då specificerade eller approximerade uppgifter föreligga beträf
fande lägenheter om 1 rum och kök å tillhopa 137 platser, har ma
terialet synts tillräckligt rikhaltigt för att i någon mån belysa 
spörsmålet, i hvad mån orternas större eller mindre folkmängd influe~ 
rar på hyresprisen. För detta ändamål hafva i texttab. å sid. 177 
orter af vissa storleksgrader grupperats inom de särskilda priskate
gorierna. Resultaten återfinnas i följande tabellariska öfversikt. 



Skiljaktigheterna mellan hyresprisen å orter af olika storlek 
framträda klarast i nedanstående tablå. 

Af denna tablå framgår, att hyrespriser om högst 100 kr. före
komma i omkring 44 % af våra smärre orter (intill 5,000 inv.), i 
onikr. 12 % 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 30 % hyresbelopp af högst 100 kr., 40 % 
101—150 kr., 18 % 151—200 kronor samt 12 % öfver 200 kr. 

Äfven detta år hade en afsevärd stegring ägt rum i antalet 
orter med högre hyror, i det att 22 % af samtliga redovisade platser 
år 1906, men 30 "i år 1907, hade mer än 150 kr. medelhyra för lä
genheter om 1 rum och kök, samtidigt med att antalet billiga orter 
(med hyrespriser om högst 100 kr.) minskats från 32 till 30 %. 

De högsta hyresprisen erhöllos för Kiruna med 321 kr., Stockholm 
med 312, Malmberget med 236, Gellivare med 219, hvar jämte ett 
antal orter i Stockholms närhet uppvisade priser om 252—175, Karl
stad hade 217, Göteborg 212, Malmö 208, Sundsvall 194, Norrköping 
193, Gäfle 192, Luleå 189, Eskilstuna 188, Örebro 184 o. s. v. 

De tre norrbottniska orterna, Gellivare, Malmberget och Kiruna, 
uppvisa denna gång lägre medelpriser fin föregående år, hvilket för
hållande beror, för Gellivares del, på en stark utflyttning till Malm
berget. I denna ort liksom äfven Kiruna torde nedgången förklaras 
af att byggnadsverksamheten numera fortskridit, så att trots stark 
folkökning någorlunda normal tillgång på bostäder börjar inträda. 

Hyresprisens stegring öfver hela landet torde ungefär korrekt 
återspeglas i följande tal, som ange genomsnittspriset för lägenheter 
om 1 rum och kök under hvart och ett af åren 1905—1907 å de 88 
orter, för hvilka dylika uppgifter föreligga. 
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Orter med 
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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 föga mer än hälften af storstädernas. 

Af intresse är vidare att söka ungefärligen bedöma, huru stor 
del utaf Sveriges i (här undersökta) stadssamhällen boende befolk
ning lefver under inflytande af högre eller lägre hyrespriser. Detta 
spörsmål låter sig ock i ganska stor utsträckning belysas med led
ning af de i texttabellen å sid. 176 förekommande uppgifterna. 

Antalet orter och invånare, fördelade efter årshyran för lägenheter 
om 1 rum och kök. 

Det visar sig häraf, att af de c:a 1,310,000 personer, som bodde 
i stadsliknande samhällen, rörande hvilka fixerade uppgifter om både 
hyrespris och folkmängd angifvits i texttabellen å sid. 17(i, endast 
5 % tillhörde de många små orterna inom lägsta prisgruppen (högst 
100 kr.), under det att gruppen 101—150 kr. omfattade 26 %, grup-

1 Såsom genomsnittstal har för hvarje grupp tagits medeltalet af de till gruppen 
hörande särskilda orternas medelpris. 
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pen 151—200 kr. 23 %, gruppen 201—250 kr. 20 % samt gruppen 
öfver 250 kr. ej mindre än 26 %; denna sistnämnda grupp omfattade 
dock förutom Stockholm (med Hjorthagen och Värtan) endast 
Kiruna. 

Beträffande de särskilda hyresuppgifternas fördelning under olika 
priskategorier hänvisas till tab. 4 (sid. 192—199). Af denna framgår 
att om ock afsevärda prisvariationer förekomma på vissa platser, de 
extrema fallen dock ej i någon afsevärd grad influerat på medeltalen, 
hvilka därför kunna sägas tämligen noga motsvara de på platsen 
vanliga hyresprisen. Jfr äfven sid. 178 här ofvan. 

Arbetarebostäder. Bland de från sjukkassor och fackföreningar 
inkommande uppgifterna förefinnes ett antal sådana, som afse priset 
å lägenheter , hv i lka af arbetsgifvare u p p l å t i t s åt egna 
a rbe ta re . Dessa uppgifter hafva naturligtvis ej medtagits vid be
räknandet af de i tab. 1 angifna medelprisen för resp. orter. Då 
det synts vara af intresse att i någon mån belysa omfattningen och 
den ekonomiska betydelsen för arbetarne af denna anordning, hafva 
närmare upplysningar härom begärts och benäget lämnats af de ar
betsgifvare, om hvilkas anordningar i berörda hänseende underrät
telse på nyss angifvet sätt erhållits. Däremot har icke nu kunnat 
utföras någon mera fullständig utredning i denna fråga. 

I tab, 3 å sid. 190—191 hafva sammanställts de erhållna prisuppgif
terna, hvilka afse 35 arbetsställen (å 27 orter) med tillsammans 1,417 
upplåtna lägenheter om 1 rum, 2,222 om 1 rum och kök, 225 om 2 
rum och kök samt ett mindre antal lägenheter om 3—5 rum och 
kök. Vid en jämförelse befinnas de i denna tabell upptagna prisen 
för arbetarebostäderna vara genomgående mycket lägre än de å 
samma orter förekommande medelprisen för andra lägenheter. Här
till kommer, att med lägenheterna ofta följa vanliga förmåner, såsom 
trädgårds- eller potatisland, fri ved el. d. Bland de arbetsställen, 
där dylika lägenheter i större antal upplåtits, må nämnas Domnarf-
vet med 703 lägenheter, Skutskär med 541, Storfors (i Värmland) 
med 469, Malmberget med 411 o. s. v. 

Under den förda skriftväxlingen med arbetsgifvare, som upp
låtit bostäder åt sina arbetare, hafva vidare upplysningar lämnats 
om 12 arbetsställen, vid hvilka arbetarna kos tnads f r i t t disponera 
tillhopa 784 lägenheter om 1 rum, 1,697 om 1 rum och kök, 164 om 
2 rum och kök samt 8 om 3 rum och kök. Bland dessa arbetsstäl
len må särskildt framhållas Sandviken med 1,034 lägenheter af olika 
slag, Söderfors med 339 samt Björneborg med 271 fria lägenheter 
(dessutom hade där 360 arbetare »egna hem»). Afven med dessa lä
genheter voro ofta förenade fri vedbrand och planteringsland. 
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Än en gäng torde böra framhållas, att dessa uppgifter om lä
genheter, som af arbetsgifvare kostnadsfritt eller mot någon hyra 
upplåtits åt egna arbetare, införskaffats endast i de fall, då särskild 
anledning därtill gifvits af meddelanden från de sjukkassor eller 
fackföreningar, som lämnat vanliga hyresuppgifter. Den förestående 
framställningen gör sålunda på intet sätt anspråk på att vara någon 
mera fullständig skildring af, utan endast några antydningar om, 
hvad i detta afseende förekommer vid ett stort antal arbetsställen i 
Sverige, särskildt på landsbygden. 

De i tab. 1 anförda medelprisen för privat måltidsinackordering 
för arbetare äro äfven år 1907 baserade på ett för de flesta orterna 
tämligen begränsadt primärmaterial. Vid en jämförelse med de för 
närmast föregående år erhållna resultaten framträda äfven i vissa 
fall betydligt större olikheter än beträffande hyresprisen under 
samma tid. Likväl kunna otvifvelaktigt vissa grundade slut
satser dragas om lefnadsomkostnaderna på olika orter i riket. Af 
tab. 1 äfvensom texttabellen å sid. 177 framgår först och främst, 
hurusom 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, att uppgifterna för år 1907 antyda en 
mycket afsevärd förhöjning af inackorderingsprisen i jämförelse med 
nästföregående år. 

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 giltiga 
regeln, att prisen äro högre i samma mån orterna äro större. Karak
täristiskt är också, att de hastigt växande och jämförelsevis betydliga 
städerna Landskrona, Lund, Hälsingborg och Örebro bland här af-



BOSTADSPRISER Å OLIKA ORTER I RIKET ÅR 1907. 183 

handlade platser uppvisa jämförelsevis låga inackorderingspriser. A 
andra sidan synas många smärre platser med låga hyror ställa sig 
ganska dyra i fråga om måltidsinackordering. 

De i tab. 1 införda medelprisen för s. k. hel inackorder ing 
kunna i viss mån komplettera uppgifterna om hyror och måltids
inackordering, men hvila i allmänhet på ett för ringa material för 
att böra närmare bearbetas. 
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Bostadspriser å olika 
Tab. 1. Hyresbelopp i medeltal för olika bostadskategorier 
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orter i riket år 1907. 

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 r iket år 1907. (Forts.) 

kategorier samt priset å privat inackordering för arbetare. 
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Bostadspriser å olika orter i riket år 1907. (Forts.) 
Tab. 1. (Forts.) Hyresbelopp i medeltal för olika bostadskategorier samt 

priset å privat inackordering för arbetare. 



189 

Tab. 2. Summariska uppgifter om hyresbeloppen för mindre 
bostadslägenheter samt om prisen för privat måltidsinackor-

dering för arbetare å vissa orter i riket år 1907. 
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Tab. 3. Uppgifter om hyrespriser för lägenheter, af arbetsgifvare 
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upplåtna åt egna arbetare, å vissa orter år 1907. 
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Bostadspriser å olika 
Tab. 4. Antal uppgifna bos tads -

E t t r u m 
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orter i riket år 1907. (Forts.) 
lägenheter fördelade efter årshyra. 
o c h k ö k . 
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Bostadspriser å olika 
Tab. 4. (Forts.) Antal uppgifna bostads-

E t t r u m 
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orter i riket år 1907. (Forts.) 
lägenheter fördelade efter årshyra. 
och k ö k . 
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Bostadspriser å olika 
Tab. 4. (Forts.) Antal uppgifna bostads-

TVÅ RUM 
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orter i riket år 1907. (Forts.) 
lägenheter fördelade efter årshyra. 
o c h k ö k . 
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Bostadspriser å olika 
Tab. 4. (Forts.) Antal uppgifna bostads-

Två r u m 
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orter i riket år 1907. (Forts.) 
lägenheter fördelade efter årshyra. 
o c h k ö k . 



200 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm.: R ö r a n d e Priserna för halffet ost, olika sorters bröd (särskildt hvetebröd) och kaffe 
pä, att olika kvalitéer afses. Med afseende å dessa varuslag möta nämligen stora svårigheter att 



under fjärde kvartalet år 1907. 201 
och medelpris. 

märkes, att uppgifterna från olika orter äro mycket varierande, hvilket till stor del torde bero 
fixera begreppet »ordinär» vara. 



202 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under fjärde kvartalet år 1907. (Forts.) 203 
och medelpris. 



204 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 
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och medelpris. 



206 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 
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och medelpris. 



208 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 
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och medelpris. 



210 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 
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och medelpris. 



212 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under fjärde kvartalet år 1907. (Forts.) 213 
och medelpris. 



214 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under fjärde kvartalet år 1907. (Forts.) 215 
och medelpris. 



216 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under fjärde kvartalet år 1907. (Forts.) 217 
och medelpris. 



218 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under fjärde kvart. 1907. 
Högsta, lägsta och medelpris. 
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Öfversikt öfver vissa ekonomiska och sociala för
hållanden i Sverige under år 1907. 

De synnerligen gynnsamma ekonomiska konjunkturer, som i 
Sverige liksom annorstädes karaktäriserade arbetsmarknaden under 
de närmast föregående åren, fortforo med oförminskad, delvis stegrad 
styrka äfven under större delen af året 1907. Emellertid hade den 
långvariga och ovanligt lifiiga utvecklingen af all produktiv verk
samhet efter hand tagit det rörliga kapitalet så i anspråk, att en 
besvärande penningknapphet uppstod, hvilken under år 1907 började 
allvarligt dämpa företagsamheten. Hos oss var det särskildt bygg
nadsverksamheten och dess hjälpindustrier, som hårdast drabbades 
af penningemarknadens stramhet. Under vårmånaderna och som
maren fortgingo visserligen arbetena med redan igångsatta byggnads
företag, men några nya kunde mångenstädes ej påbörjas, så att på 
vissa orter så godt som all byggnadsverksamhet redan i god tid på 
hösten afstannade. I samband härmed inträdde naturligtvis stag-
nation inom alla de handtverksyrken, som äro beroende af bygg
nadsverksamheten, äfvensom de med denna nära förbundna tegel-
och stenindustrierna samt vissa grenar af järn-, metall-, och trä
förädlingsindustri. Kakelindustrien besvärades samtidigt af en lång
varig arbetsinställelse. 

Inom flertalet öfriga större industrier var afsättningen under 
hela året så liflig, att produktionen endast med svårighet kunde 
tillfredsställa anspråken. Dock märktes mot årets slut nästan öfver-
allt tecknen på en inträdande afmattning. Sågverksindustrien hade 
under hela året ganska dåliga konjunkturer. 

Afmattningen inom industrilifvet i vårt land synes visserligen 
delvis hafva stått i samband med den allmänna depressionen å 
affärsmarknaden öfver hela världen, men berodde otvifvelaktigt äfven 
på den jämförelsevis svaga skörden, som minskade jordbrukets köp
kraft. 

Sädesskördens dåliga beskaffenhet medförde en stegring af prisen 
på där af framställda l ifsförnödenheter. Äfven i öfrigt synas priserna 
å varumarknaden hafva befunnit sig i en höjning, som icke synbart 
motverkades af den mot årets slut inträdda nedgången inom affärs-
lifvet. Hyrespr i sen bafunno sig likaledes i jämn stegring, hvilken 
sannolikt kommer att vidare fortgå till följd af stagnationen inom 
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byggnadsverksamheten. Därest den allmänna depressionen skulle 
blifva af längre varaktighet, så att industrien måste afsevärdt 
minska sin arbetarestock och stadssamhällena däraf tvingas att till 
landsbygden återskänka en del arbetskraft, så torde dock den hittills 
oafbrutna prisförhöjningen å bostäder icke längre kunna fortgå. 

I själfva verket visade sig mot årets slut, att den särskildt inom 
byggnadsyrkena uppkomna a rbe ts löshe ten i städerna gjorde ar-
betarne något mindre ovilliga än förut att taga arbete på lands
bygden. De 10 under året (eller någon del däraf) verksamma offentliga 
arbetsförmedlingsanstalterna placerade nämligen ej mindre än 5,100 
arbetare utanför de orter, där anstalterna äro förlagda. Sammanlagdt 
anmäldes vid anstalterna 68,400 arbetssökande och 64,500 lediga 
platser, af hvilka 36,600 tillsattes; motsvarande tal voro för männen 
ensamt resp. 42,900, 31,400 och 22,100 samt för kvinnorna ensamt 
resp. 25,500, 33,100 och 14,500. 

Den under de närmast föregående åren i allt större utsträckning 
använda kollektiva formen för reglerandet af förhållandet mellan ar
betsgifvare och arbetare har under år 1907 vunnit ytterliga tillämp
ning. Sammanlagdt hafva nämligen träffats c:a 1,100 sådana aftal, 
berörande c:a 4,700 arbetsgifvare och 120,000 arbetare inom alla 
näringsgrenar och delar af landet. Så godt som alla dessa (nya eller 
förändrade) aftal medförde afsevärda löneförhöjningar för arbetarne. 
Särskildt betydelsefullt är det sedan föregående år fortsatta regle
randet, efter enhetliga principer, af arbets- och löneförhållandena vid 
de enski lda j ä rnväga rna . 

I samband med organisationsväsendets utveckling bland arbets-
gifvarne har allt mer framträdt en sträfvan att låta de kollektiva 
aftalen omfatta så vidt möjligt alla de arbetsställen inom resp. 
näringsgrenar, som arbeta under samma allmänna ekonomiska förut
sättningar. Inom yrken med lokal marknad upprättas sålunda orts-
af ta l för alla arbetsställen på platsen; inom den stora industrien, 
särskildt de af världsmarknaden beroende exportnäringarna, efter-
sträfvar man r iksaf ta l för hela landet. 

Bland de ingångna kollektivaftalen var det endast en mindre 
del, som föregingos af a rbe t s in s t ä l l e l s e r . Hela antalet dylika 
konflikter utgjorde 298, som berörde omkr. 800 arbetsgifvare samt 
c:a 21,700 arbetare med c:a 531,000 förlorade arbetsdagar. Under 
årets sista månader var antalet arbetsinställelser samt ingångna 
kollektivaftal påfallande ringa, otvifvelaktigt en följd af de för-
sttmrade konjunkturerna, hvilka minskade arbetarnes utsikter att 
kunna tilltvinga sig förbättrade villkor. 

Organisationsväsendet bland arbetsgifvare och arbetare har under 
året starkt utvecklats. Jämväl inom jordbruket hafva numera sam-
manslutningssträfvandena å ömse sidor nått större resultat. 
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De viktigaste arbetsgi fvareorganisa t ionerna , Svenska ar
betsgivareföreningen (vid årets slut 1,000 arbetsg. med 127,000 arb.), 
Centrala arbetsgifvareförbundet (c:a 2,000 arbetsg. med c:a 38,000 
arb.) och Sveriges verkstadsförening (160 arbetsg. med 30,000 arb.) 
vidtogo vissa förberedelser för samverkan sins emellan samt med 
Norges och Danmarks arbetsgivareorganisationer. Samtidigt fort-
gingo sträfvandena att inom huvudorganisationerna fördela de an
slutna arbetsgifvarne efter särskilda industrigrupper. 

Inom arbetarnes organisa t ionsröre lse framträder särskildt 
den synnerligen starka anslutningen från olika grupper af grofar-
betare. De till Sveriges landsorganisation sammanslutna 28 fackför
bunden räknade vid årsskiftet tillhopa omkr. 186,000 medlemmar; bland 
öfriga organisationer märkas vidare Svenska järnvägsmannaförbundet 
med 28,000, Svenska typografförbundet med 5,600 äfvensom Svenska 
arbetareförbundet med 11,300 medlemmar. Oberäknadt landtarbetarne, 
rörande hvilkas föreningar tillförlitliga uppgifter ej föreligga, torde 
sammanlagdt öfver 230,000 arbetstagare hafva varit organiserade vid 
årets utgång. 

SjuMasserörelsen visade stor lifaktighet; de registrerade kassornas 
antal ökades med 96, flertalet af dem nybildade, under det att en
dast 8 registrerade kassor upplöstes. Under året bildades en central 
sammanslutning, Sveriges allmänna sjukkasseförbund, under hvars 
ledning påbörjats ett lifligt arbete för den sociala sjukförsäkringens 
utveckling. 

Inom folkbildningsarbetets olika grenar ernåddes äfven detta år 
betydande framsteg. De föreläsningsföreningar, som erhöllo stats
bidrag, utgjorde ej mindre än 462 och hade en sammanlagd inkomst 
af omkr. 400,000 kr. 
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Arbetsmarknaden inom olika näringsgrenar i Sverige 
under fjärde kvartalet år 1907. 

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

Inom närings- och njutningsämnesindustrien rådde i det hela fort
farande goda arbetsförhållanden, delvis till följd af säsongen. Sålunda 
förbättrades arbetstillgången inom kvarnindustrien och slakteriyrket. 
Däremot försämrades den inom bageriyrket, där arbetslöshet fler
städes framträdde. I någon mån gäller detta äfven bryggerierna. 

I textilindustrien fortforo de gynnsamma konjunkturerna i stort 
sedt. Den brist på arbetare, särskildt kvinnliga, som sedan lång tid 
varit rådande, var dock numera icke så utpräglad. Från Norrköping 
rapporteras t. o. m. öfverflöd på manliga spinnare och berednings
arbetare. 

Beklädnadsindustrien hade växlande arbetsförhållanden. Skrädderi-
och sömnadsyrket hade genomgående god säsong, hvaremot sko-
makeriyrket, äfven fabrikationen, afgjordt försämrades. 

Vid sågverken och brädgårdarna förbättrades arbetstillgången 
till följd af lifligare skeppning och var i förhållande till årstiden god. 

Inom träförädlingsindustrien försämrades förhållandena betydligt, 
försåvidt de berodde af byggnadsverksamheten. Möbelsnickeriet hade 
däremot fortfarande gynnsamma konjunkturer; flerstädes rådde brist 
på hithörande arbetare. 

Inom metall- samt maskin- och skeppsbyggnadsindustriens olika gre
narinträdde afgjord försämring,hvilket tillskrifves den knappa penning
tillgången. Bristen på yrkesutbildad afbetskraft, som under det gångna 
året varit så kännbar, började på sina ställen efterträdas af öfverflöd 
äfven hvad gäller yrkesarbetare. 

Jämväl jord- och stenindustrien uppgifver öfverallt nedgående 
konjunkturer. I stenhuggeribranschen började lönereduktion genom
föras, kakel-och lerkärlsindustrien hotades af den försvårade ställningen 
inom byggnadsindustrien, och tegeltillverkningen måste inskränkas 
tidigare och i högre grad än vanligt under denna årstid. 

Den kemisk-tekniska industrien var, i likhet med den grafiska 
samt pappersindustrien, oberörd af försämringen i konjunkturerna. 

Svårast drabbades byggnadsverksamheten. Från några orter, 
Norrköping, Malmö, Lund och Gäfle, uppgifves, att den nästan all-
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deles afstannat, och från andra platser, att den betydligt aftagit 
under kvartalet och att påtänkta företag inställts. I samhand där
med förekom öfverflöd på arbetskraft och äfven arbetslöshet på de 
flesta orter; endast från ett par håll uppgifves, att tillräcklig syssel
sättning kunnat erhållas inom närliggande yrken. Hvad beträffar 
Stockholm, där statistiska uppgifter föreligga från fackföreningarna, 
var arbetstillgången tämligen god under första delen af kvartalet 
men försämrades hastigt under dess lopp; inom bergsprängare- och 
grundläggarefacket var arbetslösheten mer än dubbelt så stor som 
fjolårets under samma tid, inom cementgjutarefacket blef den 
äfven mera omfattande än i fjol. Bland murarbetsmännen var arbets
tillgången jämförelsevis tillfredsställande under kvartalets två första 
månader, men blef dålig under december; under hela kvartalet hade 
dock murarbetsmännen mindre arbetslöshet än samma tid i fjol. 
I mindre mån synes måleriyrket hafva berörts af stagnationen i 
byggnadsverksamheten; som vanligt förekom dock öfverflöd på måleri
arbetare och rätt betydande arbetslöshet. 

Inom transportverksamheten var arbetstillgången god, bland hamn-
oeh stufveriarbetare t. o. m. mycket god till följd af den lifliga 
skeppningen, så att extra arbetskraft måst anskaffas och öfvertids-
arbete tillgripits. 

Grufdrift m. m. 

Häls ingborg. Inom Bkanska kolgrufvedistriktet har arbetstillgången varit god. 
Tillgången på arbetskraft har delvis varit otillräcklig, särskildt i fråga om dragare. 
Hälsingborgs kopparverk har haft god arbetstillgång, men öfverflöd på arbetskraft. 

Falun. Arbetstillgången har inom grufarbetarefacket varit god. Rätt många 
arbetare hafva under kvartalet sökt arbete utan att ha varit knnniga i yrket. 

Luleå. Järnmalmsexporten från Luleå upphörde under första delen af november 
månad, och har af denna orsak öfverflöd på arbetskraft börjat visa sig. 

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag sysselsatte å sin utlastningsplats å Svartön, 
invid Luleå stad, den sl/io — 160 man; 30/n — 122 man samt den "'is — 122 man 
med malmsarbeten eller vid Svartö mekaniska verkstad. 

Arbetsförtjänsten har här varit för: verkBtadsarbetare 50 öre pr timme och för 
malmsarbetare 70 ä 80 öre pr timme. 

Arbetstiden för verkstadsarbetare har varit 54 timmar och för malmsarbetare 42 
timmar pr vecka. Jämfördt med samma tid 1906 har den förändringen inträdt, att 
15 å 20 % förhöjning här nu tillämpas å såväl ackords- som timarbete. Öfvertidsarbete 
har under kvartalet ej förekommit. 

Inom tackjärnsindustrien har till följd af sjöfartens upphörande någon försämring 
i arbetstillgång kunnat förmärkas. Luleå Järnverks Aktiebolag sysselsatte vid slutet 
af kvartalets månader resp. 282, 250 och 236 arbetare. Öfvertidsarbete har ej före
kommit, men har däremot förkortning af arbetstiden för. dagsverksarbetare införts till 
följd af minskad tillgång på arbete och på grund af dagarnas korthet. 

Malmberget . Tillgången å arbete vid grufdriften i Malmberget har under kvar
talet något minskats och utgjorde arbetsstyrkan under oktober 1,378 man, november 
1,339 man, december 1,317 man. 

Under tiden 24 december 1907— 1 januari 1908 låg arbetet för helgens skull nere. 
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Förhållandena med bergshandteringen i Koskullskulle hafva varit ungefär ena
handa som under föregående kvartal, om ock obetydlig försämring af arbetstillgången 
pä grand af vintern inträdt. Be för bolaget i Luleå resp. Svartön anställda upplags-
arbetarne hafva begärt högre aflöning och kortare arbetstid, men är frågan ännu oafgjord. 

Kiruna . Arbetstillgången har under kvartalet varit i jämnt aftagande, beroende 
dels p& minskad malmexport, dels pä nedläggandet af jordschaktningsarbeten och en 
del öfriga arbeten, som icke kunna pågå under den kallare årstiden. 

Till följd däraf har under hela kvartalet rådt öfverflöd på arbetskraft. 
Vid Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag och Tuolluvara grufaktiebolag minskades 

under oktober arbetarnes antal med inalles 44 man. Arbetsstyrkorna vid båda bolagen 
åtgjorde tillsammans 

och har minskning sålunda ägt rum äfven under november och december. Under kvar
talet hafva från Kiruna afsändts följande kvantiteter järnmalm: 

för Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 281,7668 ton till Narvik (under hela 
året 1,379,072-8 ton) och 35,7150 ton till Luleå (under hela året 35,7150 ton), för 
Tuolluvaara grufaktiebolag 15,333-5 ton till Narvik och l,763-0 ton till Luleå (under 
hela året 79,9426 ton, resp. 13,9130 ton). 

Närings- och njutningsämnesindustrien. 

Kvarnindustrien. 

Stockholm. Något bättre arbetstillgång; oktober—december äro de lifligaste 
månaderna under året. Knapp tillgång på dugligt folk. 

E s k i l s t u n a . God arbetstillgång inom kvarnrörelsen liksom förut. 
Norrköping. Arbetstillgången god med brist delvis på arbetskraft. Arbets

tiden 10½ timmar pr dag. Öfvertidsarbete har förekommit. 
Kalmar. Arbetstillgång normal. 
Malmö. Mindre god arbetstillgång. Dock bättre än föregående kvartal. 93 

arbetare sysselsättas i facket. 
Häls ingborg. Arbetstillgången normal och tillgången på arbetskraft tillräcklig. 
Halmstad . Arbetet vid Halmstads ångkvarn har äfven under detta kvartal 

legat nere, enär arrendatorn, hvarB kontrakt räckte till den 1 jan. 1908, i somras 
öfvertog ledningen af Falkenbergs elektriska valskvarn. Sedan den nye ägaren hunnit 
modernisera kvarnen samt insätta maskiner för elektrisk drift, skall verksamheten 
ånyo taga sin början. 

Göteborg. Inom kvarnindustrien var arbetstillgången god, bättre ftn föregående 
och ungefärligen lika med motsvarande kvartal i fjol. Detta kommer sig däraf, att 
det om hösten i allmänhet brukar vara större efterfrågan på lifsfömödenheter än eljest. 
Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha ungefär motsvarat hvarandra. 

Gäfle. Arbetstillgången har varit god med normal arbetskraft. Vid Gäfle ång
kvarn har månadslönen höjts med 5 kronor hvardera för 1 eldare och 4 kvarn-
iirbetare. 
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Bageriyrket. 
Stockholm. Vid Stockholms bageriers arbetsbyrå har anskaffats arbete: 

Antalet arbetslösa var vid kvartalets slut 90, hvadan arbetslösheten ytterligare 
ökats. Jfr »Medd.» 1908, s. 4. 

Uppsala . Arbetsställningen i hnfvndsak densamma som under föregående kvar
tal; god arbetstillgång. 

Esk i l s tuna . Medelgod arbetstillgång inom bageriyrket. Öfverflöd på arbets
kraft under december. 

Malmö. Arbetstillgången god. 161 arbetare sysselsättas i facket. 
Inom konditoriyrket sysselsattes 20 arbetare. God arbetstillgång. 
Häls ingborg. Normal arbetstillgång; ett fåtal bageriarbetare utan anställning. 
Halmstad . Ställningen väl så god som under föregående kvartal. Under tiden 

närmast före jul öfvertidsarbete i ganska stor utsträckning. Tillströmningen till före
ningsbagerierna har varit betydlig, och utgjorde medlemsantalet i Halmstads Bageri-
förening u. p. a. — den största — vid årets slut 1,117 st. 1906 uppgick omsättningen 
i nämnda förening till cirka 92,000 kr., men under 1907 har den stigit till 116,000 kr. 

Gäfle. Arbetstillgången fortfarande god, ehuru något öfverflöd på arbetskraft 
varit rådande. 

Sundsval l . Inom bageriyrket var arbetstillgången under okt. god, med någon 
minskning under nov. och dec. Antalet arbetslösa bageriarbetare inom Sundsvall 
utgjorde under kvartalets månader resp. 6, 11 och 17 personer. 

Sockerindustri m. m. 

Stockholm. God arbetstillgång. Ingen arbetslöshet på grund af bristande 
arbetstillgång. 

Norrköping. Vid sockerbruket >Gripen> voro vid 4:de kvartalett slut anställda 
106 arbetare mot 105 vid första kvartalets slut. Sockerbruksarbetarefackföreningen 
hade vid slutet af december 96 medlemmar. Arbetslönen var kr. 1825 pr vecka och 
man. Öfverflöd på arbetskraft. 

Malmö. Arbetstillgången mycket god. — Inom chokladtillverkningen var arbets
tillgången mycket god. 176 tillhörde organisationen, däraf 138 kvinnor. 

Häls ingborg. Arbetstillgången god och bättre än närmast föregående kvartal. 
Hälsingborgs sockerfabrik sysselsatte under kvartalets månader resp. 465, 497 och 365 
arbetare. 

Halmstad . Under kvartalet har sockertillverkningen vid det nyuppförda socker
bruket i Genevad tagit sin början. 

Sundsval l . Inom karamelltillverkningen har arbetstillgången varit jämn och 
god och förhållandena i allmänhet lika med fjolårets. 

Bryggeriindustrien. 

Uppsala. Arbetsförhållandena normala och oförändrade. 
Jönköping. Inom bryggeriindustrien har arbetstillgången i allmänhet liksom 

under föregående kvartal och år varit god. Hvarken öfverflöd eller brist på arbets
kraft. Den höjning i lägsta maltskattegraderna, som under kvartalet trädt i kraft, 
har medfört prisstegring å ölet, hvilken stegring dock icke torde hafva utöfvat någon 
betydande inverkan på konsumtionen. 

Kalmar. Tillgången å arbete god. 
Kar l skrona . Arbetstillgången har åter något försämrats. 
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Malmö. Arbetstillgången mycket god. 223 arbetare sysselsättas inom denna 
industri. 

Gäfle. Arbetstillgången har varit god, om ock delvis försämrad. Bryggeri
arbetarefackföreningen räknade vid kvartalets slut 80 manliga medlemmar. 

Sundsva l l . Vid bryggerierna har arbetstillgången varit jämn och ställningen 
för öfrigt motsvarande förra året. 

Tobaksindustrien. 

Uppsala. Arbetstillgången är synnerligen god. Bristen på arbetskrafter i hög 
grad kännbar, hvarigenom planerad utvidgning af härvarande tobaksindustri hindratB. 
Cigarrarbetarnes fackförening räknade vid kvartalets slut 13 medlemmar. 

Norrköping. God arbetstillgång, men brist på arbetskraft. Öfvertidsarbete har 
delvis förekommit. Ordinarie arbetstiden 56 timmar pr vecka. 

Kar l sk rona . Lika med föregående kvartal; öfvertidsarbetet har regelbundet 
fortgått med två timmar dagligen under fyra af veckans arbetsdagar. 

Malmö. Arbetstillgången normal. 537 arbetare sysselsattes inom detta fack 
däraf 200 kvinnor. 

Häls ingborg . Arbetstillgången normal och oförändrad sedan längre tid tillbaka. 
Fa lun . Arbetstillgången har varit god inom tobaksindastrien. Under december 

förekom öfvertidsarbete i mindre omfattning. 
Gäfle. Arbetstillgången har varit god. Hos firman P. C. Rettig & C;o har om

sättningen ökats med 25,000 kronor, men kunde säkerligen ökats ännu mera, om till
räcklig arbetskraft funnits. Samma firma hade den sl/io 216; so/u 219 och 3I/is 227 
arbetare. 

Mejerihandteringen. 

Malmö. Inom mejeriindustrien är tillgången på arbete jämn. 

Margarintillverkningen. 

Kalmar. Arbetstillgång mycket god. Inom margarinfabriken Svea voro under 
kvartalets månader, resp. 53, 37 och 47 arbetare anställda. Öfvertidsarbete har i 
mindre omfattning förekommit. 

Malmö. Arbetstillgången mycket god. Nästan jämn året om. 
Göteborg. Bland margarinarbetarne är arbetstillgången — i likhet med före

gående kvartal — fortfarande god. 
Tillgång och efterfrågan på arbetskraft motsvarade hvarandra. 
Arbetareorganisationen har under kvartalet ökat sitt medlemsantal med 9 och 

utgjordes densamma, vid kvartalets slut, af 134 personer; däraf 112 män och 22 kvin
nor. Motsvarande siffror föregående kvartal voro: 125, 102 och 23. 

Slakteri- och charkuteriyrket. 

Stockholm. God arbetstillgång inom branschen, emedan tillförseln af landt-
mannaprodukter under denna tid af året är mycket ringa. Likväl god tillgång eller 
öfverflöd på arbetskraft. 

Nor rköp ing . Arbetstillgången normal. 
Kalmar . God arbetstillgång. 
Malmö. God arbetstillgång. 108 arbetare sysselsattes i facket. 
Gäfle. Ehurn uppgifter saknas torde efter allt att döma, arbetstillgången vara 

god och förhållandena i öfrigt normala. 
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Textilindustrien. 

Stockholm. I bomullsbranschen fortfarande god arbctstillgång och brist på 
kvinnliga arbetare. Vid ett bomullsspinneri- och väfveriaktiebolag sysselsattes följande 
antal arbetare: 

Norrköping. Enligt samstämmiga uppgifter har arbetstillgången liksom vid 
arets öfriga kvartal varit god. Vid tio fabriker voro vid fjärde kvartalets slut an
ställda 2,334 arbetare mot 2,248 under tredje kvartalet, 2,243 under andra och 2,363 
under första kvartalet ar 1907. Öfvertidsarbete å spinneri- och appreteringsafdelningarna 
har rapporterats från en fabrik, hvaremot arbetstiden vid två andra fabriker något för
kortats, i ett fall i brist på dragkraft. Normala arbetstidens längd är vid olika fa
briker: 5972, 60, 62 och 627s timmar pr vecka. Arbetsförtjänsten för färgeri- och bered" 
ningsarbeten vid en fabrik kr. 17-85 pr vecka. Brist på kvinnliga väfvare och spin-
nare ha delvis förekommit; öfverflöd på äldre manliga spinnare och beredningsarbetare. 
Till Textilarbetareförbundets härvarande olika afdelningar voro anslutna: 

Kar lskrona . Arbetstillgången var fortfarande god, bättre än under förra kvar
talet. Äfven tillgången å arbetskraft förbättrades, medan likväl öfvertidsarbetet upp-
gifves hafva fortfarit. 

Malmö. Arbetstillgången mycket god. 759 arbetare tillhöra organisationen, hvaraf 
164 män och 595 kvinnor. 

Häls ingborg. Vid ett jutefabriksaktiebolag härstädes har arbetstillgången varit 
otillräcklig. Under år 1907 uppgingo beBtällningarne till c:a 711,000 kg. mot c:a' 
858,000 år 1906. Brist på väfverskor har ändock förelegat, af hvilken anledning i 
medeltal 6 % af väfstolarne varit stillastående. Anställda arbetare voro under okt. 
301, nov. 306 och dec. 296. 

Vid Hälsingborgs Jaequardväfveri var arbetstillgången god och tillgänglig arbets
kraft tillräcklig. 

Halmstad. Vid Slottsmöllans fabriker, hvilka sysselsätta omkring 550 manliga 
och kvinnliga arbetare tillsammans, har arbetstillgången varit väl så god som under 
föregående kvartal. Någon brist på arbetskraft har förmärkts. Förberedelser till löne
rörelse ha blifvit gjorda. I Snöstorps socken, strax vid Halmstads stads gräns, 
har uppförts en ny flltfabrik, som under kvartalet börjat sin verksamhet. Ben syssel
sätter tills vidare ett 30-tal arbetare. De alster, som vid fabriken tillverkas, ut
göras af hvad man kallar >tekniska nitsorter», underlags- och annan flit för maskiner, 
polerskifvor m. m. 

Göteborg. Vid Göteborgs Kamgarnsspinneriaktiebolag var arbetstillgången god 
och till och med bättre än under föregående kvartal. Bolaget sysselsatte 425 arbetare 
mot 415 föregående kvartal. 

Tillgången på arbetskraft var mot slutet af kvartalet större än efterfrågan. 
Samma förhållande ägde äfven rum under motsvarande kvartal i fjol. 
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Gäfle. I bomullsbranschen har arbetstillgången varit god om ock delvis för
sämrad till följd af förhöjda priser. I stadens bomnllsväfverier sysselsattes vid slutet 
af oktober 540, november 548 och december 527 arbetare. Brist på arbetskraft har 
varit radande tills närmare slutet af kvartalet. Gäfle Textilarb. fackförening räknade 
vid slutet 

Beklädnadsindustrien. 

Hattillverkningen. 

Stockholm. Inom strå- och filthattfabrikationen fortfarande god och tillräcklig 
arbetstillgång. Bock numera ingen brist på arbetskraft och något mindre efterfrågan 
i fllthattsbranschen. 

Kar l sk rona . Tillgången å arbete och äfven arbetskraft god. 
Malmö. Arbetstillgångeu god. 

Skrädderi- och sömnadsyrket. 

Stockholm. Mycket god arbetstillgång inom konfektionsbranschen, dock ingen 
brist på arbetskraft. 

God arbetstillgång inom linnesömnadsbranschen och brist på arbetskraft. Likaså 
inom halsduksfabrikationen, där öfvertidsirbete förekom. 

Uppsala. Arbetstillgången har både hvad angår skräddare och sömmerskor varit 
god. ReBp. fackföreningar räknade vid kvartalets slut 30 och 62 medlemmar. 

Esk i l s t una . Säsongen inom skrädderiyrket lika god som föregående år. 
Jönköping. Inom herrskrädderiet råder fortfarande brist på yrkesskickliga ar

betare. 
Kalmar . Arbetstillgång god, någon förbättring mot föregående kvartal. I all

mänhet brist på arbetskraft, beroende på att så få ynglingar ingå som lärlingar. Öf-
vertidsarbete har förekommit. 

Kar l skrona . Arbetstillgången medelmåttig; tillgången på arbetskraft uppgifves 
åter hafva minskats. 

Malmö. Arbetstillgången mycket god. 367 arbetare tillhöra organisationen, däraf 
110 kvinnor. 

Häls ingborg. Arbetstillgången medelmåttig och något bättre än närmast före
gående kvartal. Tillgången på arbetskraft har någorlunda motsvarat efterfrågan. 

Halmstad . Mycket god tillgång å-arbete. Emellanåt har den tillgängliga ar
betsstyrkan varit för liten, hvarför öfvertidsarbete allt som oftast måst tillgripas. 

Göteborg. Inom konfektionsbranschen var arbetstillgången — i likhet med före
gående kvartal — god. Under förra hälften af kvartalet var det fullt upp att göra 
med fabrikationen af vinterplagg, senare hälften af kvartalet påbörjades konfektionenng 
af sommarplagg. Tillverkning i lager af dylika plagg bedrefs äfven denna tid. 

Ett härvarande konfektionsaktiebolag sysselsatte under oktober 672, november 
666 och december 670 arbetare; härtill kommer administrationspersonalen med 110 per
soner samt dessutom den mängd af sömmerskor, som äro sysselsatta med arbete i 
hemmen. 

På arbetskraft har varit brist och ett 30-tal lediga platser kunde ej tillsättas 
oaktadt upprepad annonsering. 

VeckofBrtjänsten utgjorde i medeltal: för tillskärare kr. 31-26. 
Sömmerskornas aflöning var för 19 stycken 15—20 kr. pr vecka, för 260 10—14-5» 

kr. och för 286 5—9'50 kr Dessutom 71 elever med en aflöning under 5 kr. pr vecka. 
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Arbetstiden var 54 timmar pr vecka. Öfvertidsarbete förekom intill 5 timmar i 
veckan i början af kvartalet. 

Detta konfektionsaktiebolag har Sfverlåtit pälsfabrikationen åt annat bolag, hvar-
före också arbetarnes antal är mindre än föregående kvartal, beroende på pälsfabriks-
personalens öfverflyttning till sistnämnda bolag. 

Inom konfektionsbranschen var såväl arbetstillgången som förhållandena i ofrigt 
ungefär lika med motsvarande kvartal föregående är. 

Gäfle. Arbetstillgången har, som vanligt under 4:de kvartalet, varit den bästa, 
och brist på arbetskraft rådt, då lärlingar blifva allt mera fåtaliga. 

Trikåfabrikationen. 

Stockholm. Försämrade konjunkturer inom trikåfabrikationen, delvis till följd 
af öfverspeknlation. 

Norrköping. Inom trikåfabrikationen rapporteras god arbetstillgång med jämn 
tillgång på arbetskraft. Vid två fabriker sysselsattes vid kvartalets slut 199 ar
betare. 

Blekeri- och färgeriarbetarefackföreningen (sektion n:r 3 af Sv. grof- och fabriks-
arbetareförbundets afdelning n:r 54) hade vid kvartalets slut 137 medlemmar, 116 
män, 21 kvinnor. 

En ny yllefabrik har under kvartalet tillkommit, hvaremot en förutvarande flyt
tats från Norrköping till Åby. 

Kar lskrona . Förhållandena fortfarande oförändrade. 
Gäfle. Arbetstillgången har varit god och under december har stundom öfver

tidsarbete .förekommit. Gäfle Ullspinneri- och Trikäfabrik sysselsatte vid slutet af 
oktober 19, nov. 21 och dec. 20 arbetare. Arbeterskornas veckolön var i medeltal 10 
ä 12 kronor. 

Skomakeriyrket. 
Stockholm. Knapp arbetstillgång inom skofabrikationen. Tillverkningen in

skränkt vid de flesta fabrikerna; en fabrik nedlagd. Skofabriksarbetareförbundets 
afdelning hade under kvartalet 11 arbetslösa medlemmar med 130 förlorade arbetsdagar. 

Mindre god arbetstillgång bland handskoarbetarne, dock ej nämnvärdt öfverflöd 
på arbetskraft. 

Uppsala. Tillgången på arbete har för skoarbetarne under detta kvartal betyd
ligt försämrats. Öfverflöd på arbetskraft har förekommmit jämte arbetslöshet för ett 
10-tal medlemmar af skoarbetarnes fackförening under kvartalets 2 sista veckor. Ställ
ningen i allmänhet sämre än under föregående år. 

Esk i l s tuna . Medelgod arbetstillgång inom skomakeriyrket. 
Ka lmar . Medelmåttig arbetstillgång. Öfvertidsarbete har någon gång före

kommit. 
Kar l skrona . Arbetstillgången utvisar försämring i jämförelse med tredje kvar

talet. Tillgången på arbetskraft mycket god. 
Malmö. Arbetstillgången god. Inom handskomakareyrket sysselsättas 131 män 

och 7 kvinnor samt vid skofabrikerna 575 arbetare, däraf 200 kvinnor. 
Häls ingborg. Skofabrikerna såväl som handskomakarne hafva i likhet med 

föregående kvartal haft god arbetstillgång. Tillgången på arbetskraft har ungefär 
motsvarat behofvet. 

Halmstad . Ställningen god, men fortfarande brist på dagliga arbetare. 
Gäfle. Arbetstillgången jämförelsevis god och tillräcklig arbetskraft. Arbetstid 

60 timmar pr vecka. 

Handsk-, möss- och pälsvarufabrikationen. 
Stockholm. God arbetstillgång inom handskindustrien och brist på arbetskraft, 

så att manlig dylik måst införskrifvas från utlandet. 



230 ARBETSMARKNADEN UNDER 4:DE KVART. 1907. 

Malmö. Arbetstlllgången god inom buntmakeriet, men sämre än under samma 
kvartal föregående år, då öfvertidsarbete förekom betydligt mer än i år. 120 män och 
166 kvinnor tillhöra organisationen. 

Arbetetillgången mindre god inom handskmakareyrket, dock icke sämre än 
samma tid föregående år. 60 handskarbetare och 40 sömmerskor hafva sysselsätt
ning. Detta yrke är mycket i nedgående. 

Annan beklädnadsindustri o. d. 

Stockholm. God arbetstillgång inom paraply och käppfabrikationen. Öfver
tidsarbete förekom. 

Malmö. Arbetstlllgången jämn bland frisörer. Brist på lärlingar till detta yrke 
förmärkes. 48 manliga biträden tillhöra organisationen. 

Läder-, hår- och gummivaruindustri. 

Uppsala. Inom sadelmakare- och tapetserareyrket har arbetstillgången ökats och 
på grand af den goda säsongtiden varit synnerligen riklig. 

Kalmar . Arbetstillgången mindre god. Sämre än föregående kvartal. 
Kar l skrona . Tillgången på arbete var inom läderindustrien fortfarande medel

måttig, tillgången på arbetskraft god. 
Malmö. Arbetstillgången någorlunda god. 
Häls ingborg . God arbetstillgång inom sadelmakareyrket och normal tillgång 

på arbetskraft. 
Likaså vid Hälsingborgs Gummifabrik, där dock delvis brist på kvinnliga arbe

tare rådt. 
Halmstad . Inom sadelmakare- och tapetserareyrket har ställningen varit lika 

god Boiu under 3:dje kvart., men sämre än under motsvarande tid 1906. Några arbetare 
från andra platser ha sökt arbete, men i allmänhet ej fått anställning. 

Gäfle. I läderfabrikationen var arbetstillgången fortfarande god, dock rådde öf-
verflöd på arbetskraft mot kvartalets slut. Uti tvenne inom staden belägna garfverier 
sysselsattes sammanlagdt vid slntet af oktober och november 130 samt december 129 
arbetare. 

I sadelmakareyrket var arbetstillgången god och brist på arbetskraft förekom, 
hvarför öfvertidsarbete måst användas. Ordinarie arbetstid 59 timmar pr vecka. 

Trävaruindustrien. 

Sågverk och brädgårdar. 

Norrköping . Vid början af kvartalet var enligt meddelande från fackförenin
gen arbetstillgången dålig; bättre nnder kvartalets senare del. Arbetstiden från kl. 8 
f. m. till mörkrets inbrott. Arbetsförtjänsten för ackordsarbetare har varit 3 kr. pr 
dag, för dagsverkare kr. 227 pr dag. 

Ka r l sk rona . Såg- och brädgårdsarbetarne (omkring 40 till antalet) uppgifva 
fortfarande medelmåttig arbetstillgång. 

Gäfle. Arbetstillgången har varit god Vid Korsnäs sågverks aktiebolag, där det 
arbetats med dubbla skift, hvarmed manskapet växlar hvarannan vecka, var arbetstiden 
57 timmar den ena och 59l/s den andra veckan. 

Kastets sågverksarbetares fackförening räknade den 31/10 228, den 30/11 244 och 
den 31/12 260 medlemmar. 

Söderhamn. Vid sågverk och brädgårdar har arbetstillgången varit någorlunda 
god, ehuru försämring som vanligt inträdt mot kvartalets slut. I det hela har kvar
talet att uppvisa mindre tillgång på arbete än samma tid föregående år. 
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Sundsva l l . Arbctstillgången vid sågverken var god under okt. och nov. med 
någon minskning nnder dec. Genom kollektiva aftal vid flera af sågverken har arbe-
tarnes såväl ekonomiska som rättsliga ställning blifvit förbättrad och betryggad under 
årets lopp. 

Luleå. Arbetstillgången inom denna industrigren har under kvartalet varit 
ganska god, ehuru sågverken endast gått med enkla skift. 

Vid Nordiska trävarubolaget hafva, både hvad arbctarnes antal och arbetsförtjäns
ten vidkommer, förhållandena varit desamma som under årets 3:dje kvartal. 

Snickerier o. d. träförädlingsindustri. 

Uppsala. Arbetstillgången har sedan föregående kvartal minskats; arbetslöshet 
är att emotse. 

Esk i l s tuna . Mycket god arbetstillgång inom möbelsnickeriet. Brist på arbetskraft. 
Norrköping. Från arbetsgifvare inom snickerifabriksindustrien rapporteras dels 

god, dels ringa arbetstillgång; från arbetarne rapporteras god tillgång på arbete. 
Arbetstiden är 58 timmar pr vecka och veckolönen kr. 2204. Till Sv. Träarbetareför
bundets afd. n:i 112 (snickerifabrikBarbetare) voro anslutna: 31 okt. 133, 30 nov. 130 
och 31 dec. 136 arbetare. 

Inom möbelfabrikationen mycket god arbetstillgång, med brist på skickliga mö
belsnickare. Vid tre möbelfabriker sysselsattes vid fjärde kvartalets slut 169 arbetare. 
Arbetstiden 60 timmar pr vecka Fackföreningen räknade 78 medlemmar. 

I tunnbindareyrket dålig arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. Arbetstiden 
för tillverkare af ekkärl 56 och för packkärlsarbetare 44 timmar. Af fackföreningens 
17 medlemmar ha 3 varit arbetslösa (1 på grund af sjukdom) i sammanlagdt 71 
dagar. 

Jönköping. Inom snickeritillverkningen har arbetstillgången varit mindre god 
och sämre än under föregående kvartal. Arbetstillgången har jämväl varit sämre än 
under motsvarande tid föregående år. 

Ka r l sk rona . Fabrikssnickeriet utvisar minskad arbetstillgång, och motses 
ytterligare försämring på grund af den alltjämt aftagande byggnadsverksamheten; öf
verflöd på arbetskraft. 

Arbetstillgången för möbelsnickare angifves såsom ganska god. 
Malmö. Arbetstillgången god. 
Under kvartalet sysselsattes 57 maskinsnickare, 345 möbelsnickare, 33 modellsnic

kare, 26 svarfvare, däraf 5 kvinnliga, 25 korgmakare, 25 korkarbetare, däraf 9 kvinn
liga, samt 35 tunnbindare. 

Hä l s ingborg . Arbetstillgången har varit god för möbel- och modellsnickare, 
tunnbindare och korgmakare. Tillgången på arbetskraft icke fullt tillräcklig ifråga om 
dugliga möbelsnickare samt korgmakerilärlingar. 

Halmstad . På snickerifabrikerna har god arbetstillgång rådt, och har man på 
flera af byggnadssnickerifabrikerna arbetat ända till 11½ timmar dagligen. Inom 
möbelsnickeriyrket har ställningen varit sämre. 

Göteborg. Inom snickerifabriksbranschen var arbetstillgången mindre god. Den
samma var bättre under föregående och mycket bättre nnder motsvarande kvartal i 
fjol. Till följe häraf har också tillgången på arbetskraft varit större än efterfrågan. 

Öfvertidsarbete förekom ej. 
Gäfle. Arbetstillgången har varit god med öfverflöd på arbetskraft mot kvarta

lets slut, då brist på virke uppstod. Vid stadens största arbetsplats sysselsattes vid 
slutet af oktober 177, november 153 och december 150 arbetare. 

Snickeriarbetarefackföreningen hade vid kvartalets slut 105 manliga och 3 kvinn
liga medlemmar. 

Söderhamn. Möbelsnickeriet har erbjudit god tillgång på arbete, och har hvar-
ken öfverflöd eller brist på arbetskraft yppati. 
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Korkfabrikationen. 
Stockholm. Korkfabrikationen har beredt full sysselsättning åt samtliga arbe

tare. Förhållandena ungefär lika med föregående år. 

Trämasse- och pappersindustri. 

Pappersbruk. 

Norrköping. Arbetstillgången normal. Sektionerna 5 och 7 af Svenska Grof-
och fabriksarbetareförbundets afdelning N:o 54 (Holmens bruks och Fiskeby pappers
bruksarbetare) räknade vid kvartalets slut 525 medlemmar, 477 män och 48 kvinnor. 

Vid tapetfabrikationen var arbetstillgången god; medelmåttig tillgång på yrkes
kunniga arbetare; öfverflöd på hjälparbetare. Vid fabrikationen sysselsättas 50 man. 

Jönköping. Inom takpappfabrikationen har arbetstillgången varit god liksom 
under föregående kvartal, och hvarken öfverflöd eller brist på arbetskraft har förekom
mit. Förhållandena ungefär lika med föregående års. 

Sundsva l l . Vid trämassetillverkningen har arbetstillgången varit god och mot
svarat befintlig arbetskraft. Vid Vifstavarf är en större sulfatcellnlosafabrik under 
anläggning. 

Bokbinderiyrket. 

Uppsala . God arbetstillgång med jämn stegring sedan föregående kvartal. Rätt 
mycket öfvertidsarbete. 

Malmö. Arbetstillgången god. Bokbinderiyrket sysselsätter 101 arbetare, däraf 
57 kvinnor. 

Häls ingborg . Tillgång på arbete och arbetskraft normal. 
Ha lms tad . Ej fullt så god arbetstillgång som förut. 
Göteborg. Inom papperspåsfabrikationen var arbetstillgången normal och lika 

med såväl föregående kvartal som motsvarande i fjol. 
Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha motsvarat hvarandra. 
Gäfle. God tillgång på arbete, bättre än förra kvartalet, med normal arbets

kraft. Arbetstid 55'/2 timmar pr vecka. 
Bokbinderiförbundets Gäfleafdelning hade den 31/12 14 manliga och 18 kvinnliga 

medlemmar. 
Sundsva l l . Arbetstillgången som vanligt god under okt. och nov. Under dec. 

mycket god, så att öfvertidsarbete måst tillgripas. 

Den grafiska industrien. 

Stockholm. Mycket god och under kvartalet förbättrad arbetstillgång inom 
boktryckeriyrket. Brist på arbetskraft. 

Uppsala. Fortfarande god tillgång på arbetskrafter inom typografyrket; mycket 
öfvertidsarbete. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha motsvarat hvarandra. 

Norrköping. Arbetstillgången i tryckerierna god. Typografernas fackorganisa
tion består af 148 medlemmar, af hvilka ingen under kvartalet varit arbetslös. 

Vid Litografiska Aktiebolaget äro anställda cirka 800 arbetare. 
Kalmar. Arbetstillgång god, lika med föregående kvartal. Öfverflöd på ar

betskraft. 
Malmö. Arbetstillgången god. 249 typografer och 50 litografer sysselsättas. 

Brist på typografer har förekommit. 
Häls ingborg . A tryckerierna har arbetstillgången varit god. I ringa utsträck

ning förekom öfvertidsarbete under december. 
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Halmstad. Mycket god arbctstillgång. Arbetstiden 9 timmar. Till typograf
förbundets afdelning i Halmstad höra 27 st. arb. Minimilön 20 kr. pr vecka med 10 
K lokaltillägg, maximilön 26 kr. pr vecka. Maskinsättarne ha 32 kr. + 10 % lokal
tillägg. En mindre tryckeriverksamhet med 3 st. arb. har upphört. 

Gäfle. Inom boktryckeriyrket var arbetstillg&ngen god och bättre än förra kvar
talet samt mot kvartalets slut riklig. Under december månad har öfvertidsarbete 
måst användas. 

Gäfle Typografklubb räknade den 31/10 114, 30/11 112 och 31/12 115 medlemmar. 
Sundsval l . Inom typografyrket var arbetstillgången under okt. och nov. god, 

under dec. mycket god. På grnnd af julannonser och andra tillfälliga arbeten före
kom i dec. rätt mycket öfvertidsarbete. 

Luleå. A tryckerierna har arbetstillgången under detta års 4:de kvartal varit 
god. Brist eller öfverflöd på arbetskraft har icke visat sig. 

Metallindustrien. 

Järn- och stålvarufabriker samt gjuterier. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgång inom vågtillverkningen med någon för
sämring under kvartalet, troligen till följd af knappare penningtillgång. 

E s k i l s t u n a . Medelgod arbetstillgång vid valsverken. Försämring och minskad 
efterfrågan i jämförelse med samma kvartal föregående år. 

Inom metallmanufakturindustrien beskrifves arbetstillgången äfven såsom medel
god. Julmarknaden 1907 var sämre än tidigare år beroende på hopade lager. Reduk
tion af personal och arbetstid förutses hos flere fabrikanter, öfverflöd på arbetskraft. 

Inom fickkniffabrikationen oförändradt god arbetstillgång. 
Jönköp ing . Arbetstillgången inom gjutgodstillverkningen har varit mindre, 

inom vapen och velocipedtillvcrkningen större än under föregående kvartal. 
Karlskrona. Konjunkturerna voro under kvartalet öfverallt afgjordt sämre än 

förut med minskad arbetstillgång samt öfverflöd pä arbetskraft. 
Halmstad. Arbetstillgången har under hela kvartalet varit god, men på grund 

af de försämrade allmänna konjunkturerna har antalet af ingångna såväl förfrågningar 
som beställningar varit i aftagande under årets senare del. 

Vid Halmstads Nya Verkstads A.-B. utgjorde arbetsstyrkan under kvartalets må
nader respektive: 120, 118, 115. I sammanhang med försämrade allmänna konjunk
turer har tillgången å arbetskraft ökats, så att öfverflöd på sådan förekommit, särskildt 
hvad ej yrkesutbildadt folk beträffar. Öfvertidsarbete, 2 timmar pr dag, har förekom
mit under cirka en tredjedel af kvartalet. 

Gäfle. Inom gjuteribranschen har arbetstillgången varit god, dock någon för
sämring mot slutet af kvartalet. Nedgången i konjunktnrerna torde uteslutande bero 
på de höga räntesatserna, som mana affärsmännen till försiktighet och hämma byggnads
verksamheten. Vid den största arbetsplatsen sysselsattes under kvartalet 240 arbetare. 

Sv. gjuteriarbetareförb:s afdelning n:r 26 räknade den 31/10 63, den 30/11 62 och den 
31/12 63 medlemmar. 

Smidesyrket. 

Esk i l s tuna . Inom manufaktursmidet medelgod arbetstillgång. Försämring och 
minskad omsättning till följd af minskad byggnadsverksamhet. Försämring äfven 
för flnsmidesvaror. Öfverflöd på arbetskraft. 

Malmö. Arbetstillgången god. Brist på dugliga smeder har förekommit för 
landsbygden. 

Hälsingborg. Inom staden har arbetstillgången varit medelmåttig och något 
sämre än såväl närmast föregående kvartal som motsvarande tid 1906. på grund af 
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mindre byggnadsverksamhet. På verkstäder å kringliggande landsbygd har däremot 
arbetstillgången varit god och arbetskraften delvis otillräcklig. 

Halmstad. Tillgången å arbete god. Arbetstiden 10 timmar. 
Ta lan . Inom smidesyrket har arbetstillgången varit medelmåttig. Öfvertids-

arbete har ägt mm i mindre omfattning. 
Gäfle. Arbetstillgången var medelmåttig med minskning af nya beställningar, 

en synlig följd af dåliga konjunkturer. Brist på arbetskraft med allsidig yrkes
skicklighet gör sig allt mera gällande. 

Bleck- och plåtslageriyrket. 

Stockholm. Något mer än medelgod arbetstillgång inom facket med någon för
sämring till följd af årstiden. Brist på dugliga arbetare. 

Uppsala. Arbetsförhållandena i allmänhet ordinära och oförändrade. 
Esk i l s tuna . Inom bleck- och plåtslageriet samt plåtkärlsindnstrlen god arbete-

tillgång utan förändring. 
Norrköping. Inom bleck- och plåtslagareyrket har rådt normal arbetstillgång 

och tillgången på arbetskraft bur i det närmaste motsvarat efterfrågan. 
Kalmar . Någon försämring af arbetstillgång mot föregående kvartal. Öfverflöd 

på arbetskraft. 
E a r l s k r o n a . Inom bleck- och plåtslageriyrket var arbetstillgången normal. 
Malmö. 90 bleck- och plåtslagare sysselsättas. Bland dessa har arbetstillgången 

varit god. 
Häls ingborg . Arbetstillgången mindre god och Bämre än föregående kvartal. 
Halmstad. Ställningen mycket god. Arbetstiden utom lördagar 10 timmar. 

Brist på arbetskraft har emellanåt förekommit. En plåtslagerirörelse har öfvergått i 
annan ägo. Bleck- och plåtslageriarbetarefackfören. har under kvartalet haft ett med
lemsantal af 19 å 20. 

Göteborg. Inom bleck- och plåtslagarefacket har arbetstillgången — i motsats 
till föregående kvartal — varit mindre god och tillföljd häraf har också arbetstiden 
minskats från 57 timmar pr vecka till 45 å 40 och vid ett par verkstäder till och 
med därunder. 

Arbetareorganisationen har sedan motsvarande kvartal i fjol ökat sitt medlems
antal med 20. Antalet medlemmar utgjorde vid årsskiftet 140. 

Veckoförtjänsten under 1907 års tvenne sista kvartal är följande: 

Under 3:dje kvartalet förekom ingen arbetslöshet på grund af bristande arbets
tillgång; däremot voro under detta kvartal 12 af föreningens medlemmar arbetslösa i 
tillsammanlagdt 480 dagar. Dessutom voro 13 st. arbetslösa pä grund af sjukdom mot 
6 föregående kvartal. 

I arbetslöshetsunderstöd utbetalade föreningen till 12 af sina medlemmar, förtill-
sammanlagdt 480 förlorade arbetsdagar, kr. 360. 

Öfvertids-, natt-, sön- och helgdagsarbete samt arbete ntom staden betalas med 
resp. 25, 100 och 30 proc. förhöjning å gällande timlön. 

öftfle. Arbetstillgången har varit god och bättre än förra kvartalet, dock för
sämring i december då öfverflöd på arbetskraft uppstod. Bleck- och plåtslagareförbun
dets Gäfle-afdelning hade den 31/10 26. den 30/11 25 och den 31/12 26 medlemmar. 
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Annan metallindustri. 

Stockholm. God arbetstillgång inom guldsmedsyrket såsom vanligt under höst
månaderna. Fotogénköksindustrien oförändradt god. 

Malmö. 41 gnid- och silfverarbetare sysselsättas. Bland dessa har arbetstill-
gången varit god. 

Gäfle. Vid separator-fabrikerna var god tillgång på arbete med normal ar
betskraft. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustri. 

Den mekaniska verkstadsindustrien. 

Stockholm. I allmänhet god arbetstillgång. En verkstad (285 man) uppgifver 
någon minskning, en annan däremot (c:a 540 man) oförändrade förhållanden och en 
tredje (990 man) förbättring. På yrkeskunnigt folk rådde i allmänhet brist. 

Uppsala. Arbetstillgången knapp vid mekaniska verkstäder och gjnterier; öfver-
flöd på arbetskrafter. Ett 10-tal arbetare arbetslösa sedan den 21 dec. på grnnd af 
bristande arbetstillgång. 

E s k i l s t u n a . God arbetstillgång ntan förbättring eller försämring. 
Norrköping. Tämligen god arbetstillgång vid de mekaniska verkstäderna med 

brist på vissa kategorier arbetare; tillgången på fllare och bänkarbetare var dock större 
än efterfrågan. 

En skördemaskinfabrik sysselsatte 225 arbetare, men då de flesta af de där an
ställda äro grofarbetare, förefanns där snarare öfverflöd fin brist på arbetskraft. 

Kalmar . Tillgång å arbete god. Brist på skickliga arbetare. Öfvertidsarbete 
har ej förekommit på grund af arbetarnes obenägenhet för sådant. 

Kar l skrona . Konjunkturerna afgjordt sämre. Med undantag för grofarbetare 
hafva dock arbetarne å örlogsvarfvet varit oberörda af arbetsbristen. 

Malmö. Inom mekaniska verkstadsindustrien har tillgång på arbete varit mycket 
god under kvartalets första 2 månader men något sämre under sista delen. Inom denna 
industri sysselsättas 1,400 manliga arbetare samt 25 kvinnliga. Dessutom finnas 100 
minderåriga under 15 år och 150 st. mellan 16 och 18 år. 

Under kvartalet räknade organisationen 1,148 medlemmar, hvilka sammanlagdt 
hade 3,563 arbetslösa dagar under kvartalet. 

Häls ingborg . Den mekaniska verkstadsindustrien har haft normal arbetstill
gång. Tillgången på arbetskraft har varit tillräcklig med undantag af verktygsarbetare. 

Halmstad. Vid maskinfabriken Bex (cyklar och kassaapparater) har arbetstill-
gången varit god. Under kvartalet har man mest sysslat med lagerarbete. Arbets
styrkan utgjordes i början af kvartalet af 65, sedan 68 arbetare. Arbetstiden 10 tim
mar, om lördagar 8½. 

Falun. Arbetstillgången inom mekaniska verkstadsindustrien har varit god. 
Dock har någon försämring inträdt, därigenom att beställningarna hafva minskats. 

Gäfle. God arbetstillgång ehuru försämring. Penningemarknadens tryckta läge 
synes förorsaka en del planerade arbetens uppskjutande tills vidare. Aktiebolaget Gäfle 
verkstäder sysselsatte den 31/10 315, den 30/11 301 och den 31/12 297 arbetare. Med öfver
flöd på mindre vana arbetare har det hela kvartalet varit brist på yrkesskicklig 
arbetskraft. 

Söderhamn. Arbetstillgången har varit god och tillståndet ungefär lika som 
föregående kvartal. En härvarande verkstad med 136 arbetare håller på att genom 
nybyggnader utvidgas i betydlig grad, hvarigenom flera arbetare kunna sysselsättas. 

Sundsval l . Arbetstillgången god, motsvarande tillgänglig arbetskraft. Brist på 
dugliga fackarbetare. Timpenningen har å en mek. verkstad höjts med 5—15 öre. 
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Skeppsvarfven. 

Stockholm. Varfs- och mekaniska hjälparbetare uppgifva någon försämring 
äfven i jämförelse med föregående år. 

Häls ingborg . Arbetstillgången god och ungefärligen densamma som föregående 
kvartal och samma tid 1906. Brist på arbetskraft inom plåtslageriet. Vid varfvet 
sysselsattes nnder oktober 178, under november 178 och under december 172 arbetare. 

Göteborg. Vid de mek. verkstäderna (skeppsvarfven) har arbetstillgången varit 
god och lika med föregående kvartal. Öfvertidsarbete eller förkortning af arbetstiden 
förekom ej. Under år 1907 har en liflig nybyggnadsverksamhet rådt, hvarvid särskildt 
Göteborgs Nya verkstadsaktiebolag gått framåt och Eriksbergs mek. verkstad börjat 
uppträda i täflan med de större varfven. 

Annan maskinindustri. 

Stockholm. Oförändradt god arbetstillgång inom vagnmakeriyrket. 
Fortfarande god arbetstillgång inom den elektromekaniska branschen, dock minsk

ning i beställningarna inom några verkstäder och i proportion däraf minskning af 
arbetsstyrkan. I jämförelse med föregående år äro beställningarna ökade och arbets
styrkan större. 

Göteborg. Inom pianoindustrien var arbetstillgången — i likhet med föregående 
kvartal — god. 

Falun. Arbetstillgången har varit god inom vagn- och maskintillverkningen. 
Dock har mindre efterfrågan varit å kraftanläggningar för ånga, hvaremot större efter
frågan å maskiner för trämasseindustrien förekommit. 

Jord- och stenindustrien. 

Stenhuggeribranschen. 

Stockholm. Från god vid kvartalets början försämrades arbetstillgången under 
kvartalet, så att den mot slutet betecknas såsom mindre god. Öfverflöd på arbetskraft 
visade sig. 

E a r l s k r o n a . Tillgången på arbete god, dock uppgifves efterfrågan å fabrikatet 
vara mindre stark än under föregående kvartal. Arbetslönerna, som under senare tider 
varit i jämnt stigande, synas nu visa en om ock svag tendens till nedgång. En ar-
betsgifvare genomförde under kvartalet smärre lokala lönereduceringar, genom hvilka 
arbetarnes maximiförtjänst blifvit ett par procent lägre. 

Malmö. I stenhuggerifacket var arbetstillgången jämn. 
Hä l s ingborg . Stenhuggeribranschen i Hälsingborg omfattar 3 arbetsgifvare och 

c:a 14 arbetare. Tillverkningen är i hufvudsak grafvårdar och möbelmarmor. Arbets
tillgången var under kvartalet normal. 

Halmstad. Ställningen jämförelsevis god. Vid Skandinaviska granitaktiebolagets 
stenhuggerier i Halland ha under kvartalet cirka 600 arbetare haft anställning. Arbets
tiden 10 timmar med minskning mot slutet af kvartalet på grund af mörkret. Kon
junkturerna lika goda som under slutet af 1906. 

Kakel- och lerkärlsindustrien. 

Uppsala. Tillgången på arbete har varit god med förbättring sedan föregående 
kvartal. 

Norrköping. Från en fabrik rapporteras tillräcklig arbetstillgång, hvaremot 
arbetarne (förutom formarna) anse arbetstillgången, såsom förhållandet plägar vara under 
detta kvartal, mindre god; för formare normal arbetstillgång. Öfverflöd på arbetskraft. 
Arbetstiden är 59 timmar per vecka. Veckoaflöningen: för glaserare, brännare och 
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ugnsinsättare kr. 18 80, arbetskarlar 17' 70, ugnsarbetare och handtlangare vid 18 års 
ålder cirka 10 kr. Af kakelfabriksarbetarefackföreningens 25 medlemmar ha under 
kvartalet 2 varit arbetslösa i sammanlagdt 188 dagar. 

Kalmar. Arbetstillgången mindre god på grund af de försvårade konjunkturerna 
inom byggnadsverksamheten. Ofverflöd på arbetskraft. I förhållande till motsvarande 
tid under föregående år är tillgången på arbetskraft betydligt större och efterfrågan å 
fabriksalster mindre. 

Kar lskrona. Inom kakclindusirien har hittills funnits tillräckligt med arbete, 
men anses, därest ej byggnadsverksamheten blir Ulligare, en inskränkning i produk
tionen blifva nödvändig. Tillgången på arbetskraft var under kvartalet normal. 

Göteborg. Inom lerkärlsindustrien är arbetstillgången fortfarande god. 
Falun. Arbetstillgången har varit god inom kakelindustrien. Sedan arbetet inom 

detta yrke efter den allmänna lockouten återupptogs, ha arbetarne från och med den 2 
oktober erhållit löneförhöjning af 10 proc. 

Gäfle. Arbetstillgången god med brist på yrkesvana arbetare. 

Tegelindustrien. 

Jönköping. Inom kalksandstegelfabrikationen var arbetstillgången sämre än 
under föregående år och nästföregående kvartal, hvilket förorsakats däraf, att "bygg
nadsverksamheten alltmera nedgått. Hvarken ofverflöd eller brist på arbetskraft har 
förekommit. 

Malmö. Arbetstillgången mindre god. Dock erhöllo arbetare inom denna industri 
sysselsättning vid sockerbruken, hvadan någon arbetslöshet icke uppstod. 

Häls ingborg . Arbetstillgången mindre god. På grund af minskad byggnads
verksamhet inskränktes tillverkningen eller ock afalutades den tidigare än vanligt. 
Ofverflöd på tegelbruksarbetare, hvaraf dock flertalet erhållit anställning vid jordbruks
arbeten och sockerbruk. 

Gäfle. Tegeltillverkningen upphörde i början af oktober, och under 4:de kvar
talet hafva 3 tegelbruk sysselsatt resp. 4, 8 och 12 man. 

Sundsval l . Tid ångtegelbruket har arbetstillgången, såsom vanligt denna års
tid, varit ringa. I nov. afslutades tillverkningen för året. 

Glasindustrien. 

Gäfle. Arbetstillgången god och lika med föregående kvartal. Gäfle glasbruk 
sysselsatte hela kvartalet 53 arbetare, medan glasarbetarnes fackförening hade vid slutet 
af oktober 24, november 25 och december 28 medlemmar. Arbetstiden var för glas-
blåsare 48, uppläggare 54 och öfriga arbetare 60 timmar per vecka samt veckolönen 
resp. 25, 18 och 1650 kr. 

Sundsva l l . Arbetstillgången god. Förhållandena i allmänhet lika med fjolårets 

Kemisk-tekniska industrien. 

Stockholm. Normal arbetstillgång inom såp- och tvålfabrikationen, likaså inom 
sprängämnestillverkningen, där dock antalet arbetssökande var jämförelsevis stort. 

Jönköping. Beträffande tändsticksfabrikationen har brist på arbetskraft (goBsar 
och kvinnor) förekommit. Liknande förhållande under förra kvartalet. 

Malmö. Arbetstillgången god och jämn i likhet med föregående kvartal och 
samma tid föregående år. 

Häls ingborg. Normal tillgång inom stearin-, såp-, tvål- samt kem.-tekniska 
industrien i allmänhet. 
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Göteborg. Inom tändsticksfabrikationen var arbetstillgången god och bättre än 
såväl föregående som motsvarande kvartal i fjol. 

Arbetareorganisationen räknade vid slutet af kvartalet 77 medlemmar, däraf 47 
män och 30 kvinnor. 

Öfvertidsarbete förekom med 1 timme per dag och man nnder cirka 2 veckors tid. 
Arbetslöshet förekom endast på grund af sjukdom för inalles 16 personer änder 

tillsammanlagdt 360 dagar. Till dessa betalades intet understöd af fackföreningen. 
Gäfle. Vid de tekniska fabrikerna har arbetstillgången varit god nnder 4:de 

kvartalet, som alltid är det bästa. Inom såpfabrikationen fortfarande god arbets-
tillgång. 

Sundsval l . Vid Alby kloratfabrik har arbetstillgången varit konstant. Öfver-
flöd på arbetskraft har dock förekommit. 

Inom karbidtillverkningen har en afsevärd minskning inträdt mot kvartalets slut, 
orsakad däraf, att Ljungan vid jultiden genombröt fördämningarna strax ofvanför Ring
dalens kraftstation och förstörde denna. De härigenom arbetslöse ha dock enligt upp
gift erhållit löfte om anställning vid kraftstationens återuppbyggande. 

Byggnadsindustrien. 

Husbyggnadsarbeten. 

Stockholm. Inom asfalt- och cementbranschen uppgifves från arbetsgifvarhåll 
ha varil riklig arbetstillgång och stor brådska. Cementgjuteriarbetarnes fackförening 
rapporterar försämring och dålig arbetstillgång vid kvartalets slut samt öfverflöd på 
arbetskraft. 

Antalet medlemmar i fackföreningen var under kvartalets månader resp. 1,004, 
1,124 och 1,083. Hesp. 25, 36 och 46 af dessa voro arbetslösa i resp. 72, 264 och 432 
dagar. Arbetslösheten öfversteg sålunda under december fjolårets. 

(Jfr >Medd.> 1907, s. 5.) 
Bergsprängare och grundläggare uppgifva jämförelsevis god arbetstillgång med 

tendens till nedåtgående mot slutet af kvartalet. Antalet medlemmar i fackföreningen 
var under kvartalet i medeltal 1,195 (godkända medlemmar). Arbetslösa voro under 
samma tid 255 medlemmar i sammanlagdt 3,798 dagar, däraf 150 i 2,042 dagar till 
följd af bristande arbetstillgång. Arbetslösheten i facket var således betydande och 
mycket större än motsvarande tid i fjol, då 277 medlemmar voro arbetslösa i samman
lagdt 1,699 dagar (sjukdom och brist på arbete). 

Mureriarbetsmännen uppgifva jämförelsevis god arbetstillgång; dock öfverflöd på 
arbetskraft och Btigande arbetslöshet. 

Omfattningen af arbetslösheten bland murarbetsmännens fackförenings medlemmar 
framgår af följande siffror: 

Detta var betydligt bättre än motsvarande tid i fjol. 
Uppsala . Den under en längre tid pågående lifliga byggnadsverksamheten af-

mattades under kvartalet och tenderar att ytterligare aftaga. Arbetstillgången har 
mycket försämrats inom de olika facken sedan föregående kvartal och är i jäm
förelse med föregående år betydligt knappare. Arbetslöshet har förekommit inom alla 
hithörande fack och hotar att än mer tilltaga. 

Esk i l s tuna . Byggnadsverksamheten har varit medelgod och försämrad sedan 
föregående kvartal och äfven i jämförelse med föregående år. God tillgång på arbets
kraft. 
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Norrköping. Under kvartalet ha endast några byggnader varit i verket; intet 
nytt företag af betydenhet har begynt. På grand häraf har rätt afsevärd arbetslöshet 
under kvartalets senare del förekommit i samtliga de af byggnadsverksamheten bero
ende yrkena. 

Svenska grof- och fabriksarbetareförbundets afdelning n:r 54, sektion 1 (jord-, 
beton- och schaktningsarbetare m. fl.) räknade den 31 oktober 317 medlemmar, den 30 
november 322 och den 31 december 300 medlemmar; sektion 9 (cement- och sten
arbetare) den 31 december 131 medlemmar, murareförbundets afdelning 170 och kakel-
ugnsmakareförbundets afdelning 46 medlemmar. 

Jönköping. Byggnadsverksamheten har under kvartalet varit i aftagande. Emel
lertid har dock däraf icke föranledts större öfverflöd på arbetskraft, då ju i allmänhet 
byggnadsarbetare lätt erhålla arbeten inom närliggande yrken. 

Kalmar. Arbetstillgång medelmåttig, lika med föregående kvartal. Brist på 
arbetskraft. Arbetstidens längd 57 timmar i veckan. 

Kar lskrona. Byggnadsverksamheten afstannar allt mera. Arbetstillgången var, 
särskildt under december, mycket ringa, och arbetsbrist rådde inom såväl grofarbetare-
som murare- och träarbetarefaeken; exakta uppgifter härom hafva icke af fackförenin
garna kunnat lämnas, på grund däraf att ej alla fall af arbetslöshet blifvit anmälda. 

Inom tapotserareyrket uppgifves arbetstillgången vara normal, men samtidigt upp. 
lyses, att öfvertidsarbete, som eljest under fjärde kvartalet plägar vara regel, detta år 
endast vid några få tillfällen förekommit. 

Malmö. Arbetstillgången mindre god och sämre än förra kvartalet samt betyd
ligt mindre än under samma tid föregående år. Byggnadsverksamheten i Malmö 
är i ständigt nedgående. Verksamheten var också under 1906 och 1907 ovanligt hög, 
så att den måste, på grund af den stora omfattningen den då ägde, af enbart dessa skäl 
afstanna. 

Inom murarefacket funnos 556 arbetare och 45 lärlingar. 
Häls ingborg. Arbetstillgången otillräcklig och betydligt sämre än motsvarande 

kvartal under något af de närmast föregående åren; särskildt under december var 
arbetslösheten stor inom murare- och målarefacken. 

Lund. Inom byggnadsindustrien har arbetstillgången varit synnerligen dålig. 
Tid en jämförelse med samma kvartal föregående år framgår, att lika många bygg
nader äro under uppförande detta kvartal — om man undantager då pågående träbygg
nader till utställningen — men verksamheten har helt eller delvis upphört under de
cember månad, utan att väderleken lagt hinder för dess fortsättande. Orsaken torde 
hufvudsakligast vara uppkomna svårigheter för erhållande af byggnadslån till drägliga 
villkor. 

Halmstad. God tillgång å arbete, men på grund af mörkrets och vinterns an
nalkande minskad arbetstid. På grund af den knappa penningtillgången ha flera på
tänkta byggnadsföretag slopats, hvadan sämre tider inom yrket torde stunda. Öfverflöd 
på arbetskraft har förekommit, isynnerhet mot slutet af kvartalet. Arbetare, som varit 
från andra platser, ha i allmänhet måst sluta och hemresa. 

GöteboTg. Inom byggnadsfacket har arbetstillgången varit tämligen god; dock 
sämre än föregående kvartal. 

Under vintermånaderna är alltid byggnadsverksamheten sämre än under årets 
öfriga månader; dessutom torde äfven penningmarknadens läge bidragit till minskning 
i byggnadsverksamheten. På grand häraf har äfven tillgången på arbetskraft varit 
något större än efterfrågan. 

En härvarande firma sysselsatte under kvartalets månader resp. 93, 63 och 53 
arbetare. 

Inom Göteborg hafva under år 1907 uppförts 38 nybyggnader af sten och 19 af 
trä, 21 sten- och 9 träbyggnader hafva undergått mer eller mindre genomgripande för
ändringar. Ett nytt skolhus af trä har uppförts. 
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Af magasinsbyggnader, fabriker o. d. hafva uppförts 27 af sten och 21 af trä. 
I boningshusen hafva inredts 1,955 rum och 768 kök. Antalet nyinredda skol

ar, handelslägenheter, magasin- och fabrikslokaler uppgår till 377. 
Gäfle. Arbetstillgången ringa. Byggnadsverksamheten synes helt och hållet af-

taga. Öfverflöd på arbetskraft har förefunnits. Arbetstiden var 60 timmar per vecka. 
Sundsval l . Byggnadsverksamheten, hufvudsakligen bestående i inrednings- och 

kompletteringsarbeten, var under oktober jämförelsevis liflig, men under november och 
december som vanligt i starkt nedgående. 

Målning och glasmästerirörelse. 

Stockholm. Normal arbetstillgång inom måleriyrket. God tillgång men ej 
öfverflöd å arbetskraft. 

Medelmåttig arbetstillgång inom guldlistirbetarefacket. Ingen arbetslöshet. 
Inom förgyllarfacket god och förbättrad arbetstillgång. 
Uppsala. Arbetstillgången har under kvartalets senare hälft något aftagit, men 

har i jämförelse med föregående år varit bättre. 
E s k i l s t u n a . Medelgod arbetstillgång med försämring. På grund af att nybygg

nader blifvit försenade under sommarens arbetskonflikter, vaj dock arbetstillgången 
bättre än under vanliga förhållanden detta kvartal. 

Norrköping. Inom målareyrket har arbetstillgången varit medelmåttig med ar
betslöshet under november och december. Af målareförbundets härvarande afdelnings 
162 medlemmar voro nnder nämnda månader 98 arbetslösa i sammanlagdt 2,108 dagar. 

Kalmar . Mycket god arbetstillgång. 
Kar l sk rona . Arbetstillgången mindre god; öfverflöd på arbetskraft. 
Halmstad . Arbetstillgången rätt god för samtliga mästare. Arbetet räckte i 

allmänhet till jul. Från andra platser ankommande arbetare ha dock ej kunnat mot
tagas. Under kvartalets första del arbetades 10 timmar om dagen, men sedan sjönk 
arbetstiden ända ned till 7 timmar före jul. 

Gäfle. I glasmästeriyrket var god tillgång på arbete och bättre än förra kvar
talet. Brist på arbetskraft som vanligt under höstkvartalet. Veckolönen varierade 
mellan 21 och 25 kr. Arbetstiden 60 timmar per vecka. 

I målareyrket har arbetstillgången varit obetydlig, i synnerhet under kvartalets 
senare hälft. 

Annan byggnadsindustri. 

Häls ingborg . Inom rörläggningsindustrien var arbetstillgången otillräcklig, af 
hvilken anledning arbetstiden under kortare perioder varit minskad till 7 ä 8 timmar 
hoB vissa entreprenörer. 

För grofarbetare, anställda vid stadens olika afdelningar såsom gatuarbeten, 
kloak-, vatten- och gasledningsarbeten m. m., har arbetstillgången varit normal. 

Fa lun . Arbetstillgången inom grofarbetet har varit mindre god. De tvenne 
sista månaderna under kvartalet har öfverflöd på arbetskraft förekommit, dock ej i så 
Btor omfattning, att man kunnat betrakta detta förhållande såsom någon egentlig ar
betslöshet. 

Sundsval l . Inom Sundsvalls stads allmänna arbeten voro anställda under kvar
talets månader resp. 73, 63 och 66 personer. 

Belysning och vattenledning m. m. 

Stockholm. Den elektriska strömförbrukningen större än motsvarande kvartal 
i fjol. Tillgången å arbetskraft god. 
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Kar l skrona . Gasverksarbetarne anmäla öfverflöd på arbetskraft. 
Malmö. Gas- och elektricitetsverken hade normal arbetstillgång. 
Göteborg. Gastillverkningen har sin regelbundna afsättning. Vid gasverket 

sysselsattes 210 arbetare mot 180 vid samma tid i fjol. 

Transportarbete. 
Stockholm. Arbetstillgängen inom droskkuskfacket är beroende af det antal 

drosknummer, som äro utställda i trafik, hvilket antal för närvarande är 333. Därut-
öfver äga arbetsgifvarne rätt att utsätta s. k. nattverk. Under kvartalet ha syssel
satts omkring 200 extra kuskar, hvilket antal är något större än föregående kvartal, 
beroende på att till automobiler användes dubbelt antal förare i tvenne skift. 

Norrköping. Vid spårvägarna äro anställda: vid trafiken cirka 80 man och 
vid elektricitetsverket 14. Spårvägspersonalens fackförenings medlemsantal utgjorde 
under oktober och november 58 och den 31 december 63. 

Inom loss- och lastningsarbetarefacket rapporteras från arbetsgifvare god tillgång 
på arbete; från hamn- och stufveriarbetarefackföreningen dålig arbetstillgång med för
sämring mot föregående kvartal. Hos Norrköpings stufveriaktiebolag voro under kvar
talet anställda i medeltal omkring 100 arbetare. Hamn- och stufveriarbetarefackför
eningen hade den 31 december 295 medlemmar. I understöd, på grund af den mellan 
ofvannämnda bolag och fackföreningen pågående konflikten, ha till fackföreningsmed
lemmar utbetalts 31,292 kr. 

Inom nämnda förening år under kvartalet bildad > Kooperativa loss- och lastnings
föreningen Norrköpings 

Kar l sk rona . På grund af tämligen liflig sjöfart blef arbetstillgängen för hamn-
arbetarne god ända till årets slut. Tillgången på arbetskraft normal. 

Malmö. Arbetstillgängen mycket god. 
Inom varuutkörarefacket sysselsattes 650 arbetare, däraf 69 kvinnor. Arbetstill

gängen god. 
Åkeriarbetarefacket hade 46 arbetare. Arbetstillgängen mindre god på grund af 

minskad byggnadsverksamhet. 
Inom järnvägs-, telefon- och telegrafverken förefanns god arbetstillgång, med 

undantag för arbetame vid statens järnvägars banafdelning i Malmö, där ett 100-tal 
grofarbetare samt olika yrkesmän blifvit i slutet af kvartalet permitterade på grund 
af väderleksförhållanden. Personalen vid statens järnvägar tillhöra i regel Svenska 
järnvägsmannaförbundet, sålunda 440 af verkstadens omkring 600 olika arbetare an
slutna till detta förbund, 126 af banmästaréns, 162 af vagns- och stallpersonalens samt 
omkring 300 af traflkafdelningens. 

Vid kollossning och styckegodslossning vid Malmö hamn sysselsättas omkring 
600 arbetare. Arbetstillgängen för dessa var synnerligen god under kvartalet. 

Häls ingborg . För kusk- och åkeriarbetare har arbetstillgängen varit normal. 
Arbetstillgängen vid stadens hamnar har under kvartalet varit mycket god. 

Särskildt under november var den Bå riklig, att under vissa dagar icke tillräcklig 
arbetskraft kunde anskaffas. 

Göteborg. Vid spårvägarna är arbetstillgängen fortfarande god; detsamma är 
förhållandet med tillgång pä arbetskraft. 

Vid spårvägarna voro följande antal personer anställda: oktober 654, november 
649 och december 640. Motsvarande siffror i fjol voro: oktober 574, november 676 
och december 571. Sålunda en ökning af i genomsnitt 74 personer. 

Antalet anställda personer under årets olika månader var: 



242 ARBETSMARKNADEN UNDER 4:DE KVART. 1907. 

Enligt ofvanstående tabell har antalet anställda personer under årets olika kvar
tal alltjämt ökats; dock mest under tredje kvartalet eller med cirka 31 mot 21 under 
andra och fjärde kvartalen. 

Inom transportarbetarefacket, särskildt varnkörning, har arbetstillgången varit 
ganska god, dock ej fnllt så god som under föregående och motsvarande kvartal i fjol. 

Inom kolbärarefacket har arbetstillgången varit god och lika med föregående 
kvartal. — Ofvertidsarbete förekom i mindre utsträckning och betalades med 50 proc. 
förhöjning. 

Arbetareorganisationens medlemsantal har sedan föregående kvartal ökats med 24 
och utgjorde vid 1907 års slut 180 medlemmar. 

Inom sjöfartsnäringen har arbetstillgången under kvartalet varit jämförelsevis 
god med någon minskning i november och december månader, något sämre än före
gående och ungefär lika med motsvarande kvartal föregående år. 

Sjöfarten på Göteborg har under år 1907 varit lifligare än föregående år, och om 
året 1907 kan med skäl sägas, att det varit åtminstone ett i genomsnitt medelgodt år. 
Förhållandena i hamnen kräfva dock fortfarande — på grund af den allt mer och mer 
tilltagande sjöfarten — ett energiskt arbete, framför allt för beredande af större kaj
utrymme och lättnader vid lossning och lastning samt beredande af tillräckligt djup i 
hamnen. 

Hvad Göteborgs rederiverksamhet angår, torde 1907 uppvisa ett betydande upp
sving, den ena stora ångaren efter den andra har lagts till vårt tonnage och nästan 
alla af ny, modern typ. 

Svenska Ostasiatiska kompaniet har startats och dess första ångare > Canton» har 
utgått på sin första resa samt är nu på väg tillbaka till våra farvatten. En ny ångare 
af ungefär samma typ som >Canton> är beställd hos Burmeister & Wain i Köpenhamn, 
och en ny, betydligt större torde komma att byggas vid engelskt varf. 

Svenska Sydafrikalinjen har i hög grad utvidgat sin redan förut betydliga verk
samhet med att inom sin intressesfär intaga äfven Australien. När de två nya australier-
ångarne nästa år blifva färdiga, kan bolaget regelbundet expediera en ångare hvarje 
månad till Sydafrika och Australien. 

Omkostnaderna för fartygen ha under det nu gångna året i mångt och mycket 
ökats, d. v. s. mathållningen, aflöningarna, bunkerkolpriserna etc., men å andra sidan 
ha frakterna åtminstone för de i koltrade mer eller mindre upptagna fartygen, och dit 
torde väl de flesta af våra fartyg få räknas, ha varit goda större delen af året. Och 
under en del af hösten voro de de högsta på många år. 

Inom stufveriarbetarefacket har arbetstillgången varit god. Ibland förekom brist 
på arbetskraft. Såväl öfvertids- som nattarbete förekom i ganska stor utsträckning. 

Göteborgs stufveriarbetares fackförening räknade vid årsskiftet 874 medlemmar. 
Gäfle. Hamn-, kol- och stufveriarbetare hafva haft god tillgång på arbete, ofta 

på öfvertld, ända tills närmare slutet af december, då arbetsbrist började uppstå. 
Sundsva l l . Enär skeppningen pågått hela kvartalet, har arbetstillgången inom 

stufveri- ooh hamnarbetarefacken varit ganska god, så att en mängd extra arbetare 
tidvis måst anskaffas ntöfver den stadiga arbetarestammen. Aflöningen inom deBsa fack 
har också varit högre än under föregående år. 



UPPGIFTER OM ARBETSLÖSHETEN Å VISSA ORTER I RIKET. 2 4 3 

Uppgifter om arbetslösheten å vissa orter i riket 
vintern 1907—1908. 

Här nedan publiceras åtskilliga uppgifter om arbetslösheten å 
vissa viktigare orter i riket under innevarande vinter. Flertalet 
uppgifter bafva af Kollegii afdelning för arbetsstatistik eller dess 
ombud införskaffats från arbetarekommunen på platsen eller direkt 
från de olika fackföreningarne; åtskilliga kompletteringar bafva sedau 
gjorts med ledning af arbetarnas facktidningar eller upplysningar 
från förbundsstyrelserna. De sålunda erhållna siffrorna afse följ
aktligen i regel endast organiserade arbetare. I några fall torde 
de icke angifva antalet vid viss tidpunkt utan antalet under loppet 
af viss månad arbetslösa. 

För några af de nedan angifha orter bafva — af någon kom
munal myndighet eller arbetarekommunen — anordnats särskilda 
räkningar af arbetslösa, så att dessa fått anteckna sig å stadens 
arbetsförmedlingsanstalt eller annorstädes. Åtskilliga på detta sätt 
erhållna resultat om arbetslöshetens omfattning äro i det följande 
angifna. 

Vare sig de meddelade uppgifterna erhållits på den ena eller 
andra vägen, torde de i allmänhet icke vara uttömmande, utan kunna 
med visshet betecknas såsom minimisiffror. 

Stockholm, februari: 
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Jönköping: Någon arbetslöshet torde förekomma inom byggnadsfacket, så t. ex. 
uppgifver murarnas fackorgan, att enligt februarirapporten af 30 organiserade murare 
22 voro arbetslösa. 

Karlskrona den 31/12 1907: 

På grund af den tilltagande arbetsbristen bildades i slutet af februari månad en 
>de arbetslöses förening>, hvilken inlämnade till drätselkammaren en skrifvelse med 
anhållan om vissa åtgärder för minskande af arbetslösheten. Skrifvelsen åtföljdes af 
en förteckning upptagande namnen på de arbetslösa. Enligt denna förteckning utgjorde 
de arbetslöses antal 303, fördelade på följande yrken: galvaniseringsarbetare 9, murare 
46, träarbetare 80, målare 8 och grofarbetare 160. Dessa 303 arbetare hade att utom 
sig själfva försörja 556 personer. 

Med anledning af denna framställning utfärdade drätselkammaren en kungörelse, 
enligt hvilken alla inom Karlskrona mantalsskrifna personer, hvilka voro i saknad af 
arbete, skulle anmäla sig å stadens arbetsförmedlingsanstalt senast den 4 mars. Inom 
denna tid anmälde sig arbetslösa inom följande yrken: gråstensarbetare 7, Siare 1, 
maskinarbetare 2, elektriker 3, galvaniseringsarbetare 2, sågmästare 1, rörläggare 3, 
murare 8, byggnadssnickare 16, målare 4, repslagare 2, skräddare 1, bagare 1, maski
nist 1, eldare 1, handelsarbetare 1, hotelldräng 1, drängar och kuskar 7, sjömän 2, 
stufveriarbetare 3, grofarbetare 35, eller tillsammans 102. Dessutom voro den 5 mars 
omkring 25 utom staden mantalsskrifna arbetslösa anmälda på arbetsförmedlings-
anstalten. 

Kristianstad, februari: 

Uppsala: 

Norrköping 31/12 1907: 
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Malmö: I Malmö råder innevarande vinter stor arbetsbrist, i följd hvaraf bildats 
»de arbetslöses förening» (liksom senast åren 1901 och 1902). Föreningen har dels vändt 
sig till drätselkammaren och dels till fattigvårdsstyrelsen därstädes med begäran om 
vidtagande af åtgärder för arbetslöshetens afhjälpande. Enligt tillgängliga uppgifter 
skulle mera omfattande arbetslöshet förekomma för följande arbetaregrupper: 

Trelleborg: Arbetslöshet råder särskildt bland byggnads- och grofarbetare. — 
Lomma: »De arbetslöses förening» har bildats. 

Lund 28/2 08: 

Eslöf: Stor arbetslöshet. — Hörby: Arbetslösheten denna vinter ganska stor. 

Hälsingborg: 
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Soflelund: >De arbetslöses förening» har bildats. 
Halmstad februari: Någon vidare arbetslöshet torde icke förekomma. 
Göteborg: Stor arbetsbrist råder i Göteborg innevarande vinter. För att få en 

nngefärlig uppgift på de arbetslösas antal beslöt arbetarekommunens styrelse att gifva 
de arbetslösa tillfälle att anteckna sig. Denna anteckning, som skedde den 14 februari, 
utvisade, att 611 personer saknade arbete. På ett någon tid därefter utlyst möte bildades 
en >de arbetslöses förening»; vid detta möte antecknade sig ytterligare 190 personer. 
Föreningen har tillställt drätselkammaren en skrifvelse med begäran om vidtagande af 
åtgärder för arbetslöshetens afhjälpande. De antecknade arbetslösa fördela sig på föl
jande yrkesgrenar: järnarbetare 22, stenarbetare 29, glasmästare 4, gjutare 3, bleck-
och plåtslagare 6, kopparslagare 1, brädgårdsarbetare 22, sågverksarbetare 5, kork
arbetare 2, vagnmakare 1, tunnbindare 1, stensättare 29, murare 116, träarbetare 68, 
målare 75, kakelugnsmakare 10, tapetserare 1, textilarbetare 1, repslagare 1, skoarbetare 
6, bagare 3, maskinist 1, eldare 24, åkeriarbetare 7, fabriksarbetare 5, månadskarlar 8, 
transportarbetare 10, sjömän 15, mätare 1, grofarbetare 324. 

Dessa siffror torde emellertid endast tillnärmelsevis angifva det verkliga antalet 
arbetslösa; så t. ex. uppgifva resp. fackorgan, att af organiserade murare i februari 280 
voro arbetslösa samt af organiserade målare i januari 550 voro arbetslösa. 

Karlstad, februari: Järn och metallarbetare 263 organiserade, hvaraf 2 arbetslösa 
Arbetsbrist råder bland sågverksarbetare, stenarbetare, byggnadssnickare och grofarbe
tare, men antalet arbetslösa kan ej uppgifvas. 

Örebro 81/ia 1907: 

Mot half veckoaflöning arbeta 40 skrädderiarbetare och 40 skoarbetare. 
Västerås 31/12 1907: 

Bland grofarbetare egentligen ingen arbetslöshet, tillgång på snöskottning, isupp-
tagning, muddring m. m.; inom järn- och metallindustrien ingen arbetslös, men arbets
tiden har emellertid reducerats. 

Falun, februari: 

Domnarfvet: Ingen arbetslös. — Kvarnsveden: Ingen arbetslös. — Bullerforsen: 
Järnvägsbyggnadsarbetare, 225 organiserade, blefvo arbetslösa i midten på februari 
månad. 

Gäfle: På ett af arbetarekommunens styrelse utlyst möte i slutet af januari bilda
des en »de arbetslöses förening», i hvilken 60 personer anmälde sig till inträde. Tid 
samma tid voro 268 arbetslösa anmälda vid stadens arbetsförmedlingsanstalt. 
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Sundsvall, februari: 

Malmberget, februari: Visserligen är öfverflöd på arbetskraft rådande, men egent
lig arbetsbrist torde ej vara för handen. 

Vid Nautanens kopparfält är arbetet i sin helhet tills vidare nedlagdt, hvarfSr 
arbetsbrist där föreligger. 

Kiruna: (Enl. redog. af ordf. i en af arbetarekommunen tillsatt kommitté). 
Sistlidne höst afskedade därvarande grufbolag ett 60-tal grofarbetare samt 9 styc

ken grufarbetare; samtidigt upphörde den af staten företagna försöksbrytningen i 
Luossavaara, där ett 70-tal arbetare voro anställda; många enskilda företag måste på 
grund af de dåliga ekonomiska konjunkturerna nedläggas, hvilket allt vållade att svår 
arbetsbrist uppstod i slutet af år 1907. För att i någon mån afhjälpa arbetslösheten 
tillsatte arbetarekommunen därstädes den 15 december 1907 en arbetsförmedlingskommitté. 
För denna kommitté anmälde sig under januari månad 112 arbetslösa, nämligen: 19 
stenarbetare, 1 plåtslagare, 1 smedshandtlangare, 1 murare, 14 träarbetare, 2 målare, 
2 skomakare, 72 grofarbetare. 

Af dessa voro 49 familjeförsörjare med tillsammans 87 barn. Bland de 112 
arbetslösa befunno sig dock endast 12 af de 60 grofarb. och 9 grafarb., hvilka blifvit 
afskedade vid bolaget. Orsaken, hvarför de öfriga af dessa ej anmält sig, torde varit 
den, att underhandlingar om arbetets återupptagande pågingo mellan bolaget och resp. 
arbetareorganisationer. Af de till kommittén anmälda hade den 3 mars 47 erhållit 
tillfälligt arbete med tillsammans 263 dagsverk. 

Enligt uppgifter från vederbörande förbundsstyrelser voro af 
Sv. måleriarbetareförbundets 4,300 medlemmar omkr. 2,150 samt af 
Sv. murareförbundets 4,200 medlemmar omkr. 2,000 arbetslösa vid 
januari månads utgång. För arbetslösheten vid samma tid inom Sv. 
järn- och metallarbetareförbundet redogöres nedan i en särskild artikel. 
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Arbetslösheten inom Svenska järn- och metall-
arbetareförbundet. 

Januari månad år 1908. 

Svenska järn- och metallarbetareförbundet, som redan länge 
ägnat stor uppmärksamhet åt arbetslöshetsfrågan och genom sin 
försäkring mot arbetslösheten utöfvat en omfattande verksamhet för 
att skydda sina medlemmar mot dess ekonomiska följder, har från 
och med innevarande år anordnat ett genomfördt rapportsystem för 
att undersöka arbetslöshetens frekvens inom förbundet. För detta 
ändamål hafva utarbetats särskilda formulär, afsedda att för hvarje 
månad ifyllas och insändas från hvar och en af förbundets lokal-
afdelningar. Formuläret innehåller uppgifter, för de olika vik
tigare yrkesspecialiteterna, rörande antalet arbetslösa vid månadens 
början, nytillkomna arbetslösa — på platsen eller genom resa till 
densamma — afgången genom erhållen anställning, afresa från orten 
eller afförande på grund af bristande återanmälan samt, såsom slut
resultat af denna bokföring, antalet arbetslösa vid månadens utgång. 
För alla under månaden inträffade fall af arbetslöshet lämnas sär
skild redogörelse rörande orsaken till densamma äfvensom rörande 
dess varaktighet. A formuläret skall slutligen antecknas beloppet 
af det arbetslöshetsunderstöd, som under månaden utbetalts genom 
resp. afdelning. 

Just den omständigheten, att förbundet lämnar understöd vid 
inträffande arbetslöshet, föranleder naturligtvis medlemmarne att 
anmäla, när de drabbas däraf. Ett annat kraftigt motiv för nog
grann anmälan är vidare, att vid arbetslöshet medlemmarne befrias 
från sin regelbundna afgift, därest de hos afdelningens kassör låta 
fristämpla sina medlemsböcker. Då organisationen sålunda genom 
medlemmames arbetslöshet tillskyndas ekonomisk förlust, har den ett 
bestämdt intresse af att kontrollera, huruvida den anmälda arbets
lösheten är verklig och ej endast låtsad eller själfförvållad.1 

1 Understöd utbetalas dock äfven vid egen uppsägning af anställning. Då under
stödsbeloppet är jämförelsevis ringa i förhållande till de vanliga arbetslönerna, torde 
sådan uppsägning i allmänhet Icke ske utan giltig anledning. 
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Det torde sålunda ej möta alltför stora svårigheter för veder
börande rapportörer att för sina resp. afdelningar lämna i hufvud-
sak riktiga uppgifter. Dock bör erinras, att förbundets stadgar icke 
medgifva arbetslöshetsunderstöd åt medlem, som ej tillhört organisa
tionen minst ett år, äfvensom att naturligtvis alltid personer 
gifvas, som ej taga kännedom om sin rätt till fristämpling eller i 
alla fall ej vårda sig om att anmäla sin arbetslöshet o. s. v., hvadan 
de inrapporterade uppgifterna härom alltid måste betraktas såsom 
minimisiffror. 

Arbetslöshet inom Svenska järn- och metallarbetareförbundet januari 1908. 
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Gifvetvis har icke det anordnade rapportsystemet redan från 
början kunnat fungera fullt oklanderligt. Från flertalet afdelningar 
(nästan alla små) saknas rapporter för januari, och flera af dem, 
som inkommit, bära spår af missuppfattning på en eller annan punkt. 
Det har dock låtit sig göra att till bearbetning upptaga de väsent
ligaste data för 91 förbundsafdelningar, innefattande icke mindre än 
24,253 af förbundets samtliga 33,858 medlemmar. Af utrymmesskäl 
hafva uppgifterna ej kunnat publiceras för hvarje särskild förbunds-
afdelning utan sammanförts länsvis, hvarigenom beredes möjlighet 
att med ledning af något större siffror beräkna proportionstal, hvilka 
lämna antydningar om olikheterna inom landets skilda delar. 

Af de 24,253 medlemmar, för hvilka användbara uppgifter denna 
gång förelegat, hafva resp. 403 och 450, motsvarande resp. 1-7 och 
1,9 % angifvits såsom arbetslösa vid januari månads början och slut. 
Bland de olika landsdelarna är det företrädesvis Malmöhus län och 
Stockholms stad och län, som uppvisa större arbetslöshetsfrekvens 
(för flertalet län äro de kända siffrorna för små för att ge säkra 
resultat), hvilket förhållande jämväl bestyrkes af andra tillgängliga 
uppgifter om arbetsförhållandena. Under månadens lopp utbetalades 
inom de här redovisade förbundsafdelningarna tillhopa 8,356 kr. i 
arbetslöshetsunderstöd, utgörande 34-s kr. pr 100 medlemmar. 

Inom de 120 fackföreningar (med 9,605 medlemmar), för hvilka 
inga eller ej fullt korrekta uppgifter förelegat rörande arbetslös
hetens hela omfattning, utbetalades samtidigt 1,087 kr. i understöd, 
utgörande 11-s kr. pr 100 medlemmar. Arbetslösheten var sålunda 
bland dessa förbundsafdelningar mycket mindre, beroende dels på 
att flertalet af dem äro förefintliga i smärre orter eller på lands
bygden vid järnbruk eller dylika anläggningar, som ännu ej rönt 
afsevärd inverkan af de för vissa andra arbetsställen försämrade kon
junkturerna. Sannolikt synes, att många af dessa afdelningar under
låtit att insända arbetslöshetsrapport just af den anledning, att ingen 
arbetslöshet där förekommit. 

Om man med ledning af de olika tillgängliga uppgifterna söker 
approximera arbetslöshetsirekvensen för de ej redovisade 9,605 ar-
betarne, får man som resultat, att resp. cirka 50 och 60 af dem, 
eller resp. 0'6 och 0.6 %, torde hafva varit arbetslösa vid månadens 
början och slut. 

Bland förbundets samtliga 33,858 medlemmar skulle sålunda 
cirka 450, eller 1-3 %, hafva varit arbetslösa vid januari månads början 
och cirka 510, eller TB %, vid månadens slut. På 100 medlemmar 
belöpte sig i genomsnitt 27'9 kr. i utbetalat arbetslöshetsunderstöd 
under månadens lopp. 

Framhållas må, att understödsbeloppets genomsnittliga storlek 
ger en viss ledning för bedömandet af arbets löshetens va rak t ig -
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het. Dock måste därvid ihågkommas, att understöd utbetalas endast 
under viss tid (högst 70 dagar under kalenderåret) samt att åtskil
liga medlemmar icke alls äro understödsberättigade (därtill fordras 
bl. a. minst 1 års medlemsskap). 

Beträffande arbets löshetsfrekvensen inom de olika yrkes
spec ia l i t e te rna föreligga följande uppgifter (som gifvetvis endast 
beröra de arbetare, för hvilka redovisning lämnats i de korrekt af-
fattade rapporterna). 

Då inga tillförlitliga uppgifter föreligga rörande hela antalet 
arbetare af olika specialiteter, som tillhöra förbundet, kan man af 
de ofvanstående siffrorna ej bedöma, i hvad mån arbetslösheten är 
proportionsvis starkare inom den ena eller andra gruppen af arbetare. 
Någon markerad utveckling under månadens lopp kan ej heller sägas 
framträda. Dock synes arbetslösheten vara i tydligt tilltagande 
inom de byggnadsverksamheten närstående rörarbetarne samt bland 
manufakturarbetarne. 



2 5 2 ARBETSLÖSHETEN INOM PLÅTSLAGERIARBETAREFÖRBUNDET. 

Arbetslösheten inom Svenska bleck- och plåtslageri-
arbetareförbundet åren 1904—1906. 

Svenska bleck- och plåtslageriarbetareförbundet, som i likhet 
med åtskilliga andra af våra arbetareorganisationer lämnar understöd 
åt sina medlemmar vid fall af ofrivillig arbetslöshet, har beredvilligt 
ställt till förfogande sina räkenskaper för belysande af detta spörs
mål. Som förbundet omfattar snart sagdt alla utbildade arbetare 
inom facket, böra resultaten af en undersökning af förbundsmed-
lemmarnes arbetslöshetsförhållanden blifva fullt representativa för 
alla dylika arbetare. Emellertid måste i detta fall, liksom alltid 
när man bearbetar likartadt material, noga ihågkommas, att arbets
löshetskassans räkenskaper icke redogöra för medlemmarnes hela och 
verkliga arbetslöshet, utan endast för den del däraf, som enligt 
de för kassan gällande stadgar föranleder utbetalningar af under
stöd. För ett rätt bedömande af de uppgifter, som på denna väg 
kunna vinnas, erfordras sålunda kännedom om de viktigaste bestäm
melserna om rätten till understöd. 

Hvarje medlem, som oafbrutet under 12 månader tillhört för
bundet och ej resterar för mer än 4 veckors afgifter, är berättigad 
att vid arbetslöshet (som ej är föranledd af sjukdom, strejk eller 
lockout) erhålla 75 öre pr dag i understöd under högst 40 dagar 
inom loppet af 12 månader. Medlem, som under sagda tid åtnjutit 
fullt (40 dagars) understöd, kan ej tilldelas ytterligare sådant, förrän 
han under 34 veckor erlagt stadgade afgifter. För arbetslöshet af 
kortare varaktighet än 7 dagar betalas understöd endast när medlem 
skall afresa från platsen (reshjälp). 

Alla arbetslöshetsutbetalningar antecknas i understödstagarens 
medlemsbok samt inrapporteras till förbundsstyrelsen. Den tjänste
man, som oriktigt lämnar understöd, står i personligt ansvar för 
medlen. På grund häraf samt till följd af förbundsstyrelsens kon
troll vinnes en fullt betryggande säkerhet för riktigheten af de 
ekonomiska uppgifter, som på detta sätt erhållas. Men dessa upp
gifter afse, såsom förut betonats, ej samtliga medlemmars, utan 
endast de understödsberättigades arbetslöshet samt i allmänhet en
dast den, som varar minst 7 och högst 40 dagar. En mängd detalj-
bestämmelser rörande understödsrätten samt åtskilliga därmed sam
manhängande praktiska omständigheter medverka i öfrigt till att 
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försvåra ett bedömande af arbetslöshetsförhallandena på grundval af 
det här ifrågavarande materialet. Säkert är emellertid, att de nedan 
meddelade uppgif terna äro minimisiffror, i det att de ej upp
taga alla fall af arbetslöshet, ej heller alltid deras hela varaktighet. 

Arbetslöshetsfrekvensen inom olika åldrar i genomsnitt åren 1901—1906. 

Ofvanstående tablå utvisar, att under åren 1904—1906 förbundet 
räknat i medeltal 1,557 medlemmar, bland hvilka i genomsnitt 346 
erhållit arbetslöshetsunderstöd under 7,997 dagar, hvaraf 2,342 voro 
reshjälpsdagar, fördelade på 138 personer. På 100 medlemmar be
löpte sig sålunda 22 understödda personer med 514 understödsdagar 
pr år; på hvarje understödstagare kommo i medeltal 23 understöds
dagar; hvad särskildt beträffar de med reshjälp understödde, så an
träffas sådana företrädesvis i de yngre åldrarne, 20—40 år; antalet 
understödsdagar utgjorde för dem i genomsnitt 17. Af tablån fram
går, att föga olikhet förekommer med afseende å olika åldersgrupper. 

I annat sammanhang (sid. 262) lämnas i denna publikation en 
redogörelse för de belopp, som under ett antal år utbetalts såsom 
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arbetslöshetsunderstöd inom bleck- och plåtslageriarbetareförbundet. 
För de här behandlade aren 1904—1906 utgjorde understödsbeloppen 
resp. 4,265, 7,584 och 6,14G kr.1) Då understödet utgår med 75 öre 
(för ett fåtal halfbetalande medlemmar 50 öre) om dagen, skulle det 
motsvarande antalet understödsdagar blifva ungefär resp. 5,700, 
10,100 och 8,200 eller i genomsnitt 8,000 pr år, hvilka tal nära sam
manfalla med motsvarande, direkt ur andra räkenskaper hämtade 
uppgifter i tablån här ofvan samt i tub. å sid. 256. 

Af de å sid. 260 meddelade understödsbeloppen pr månad belyses 
närmare arbetslöshetsfrekvensen under olika årstider. Under måna
derna juli—oktober förekommer snart sagdt ingen arbetslöshet; på 
hösten tilltager den snabbt och stegras under vinterns lopp, till dess 
den når sitt maximum under april; därpå följer ett hastigt afta-
gande under maj och juni. Öfverhufvud framträder här yrkets nära 
sammanhang med byggnadsverksamheten. Att arbetslösheten under 
april är större än under de egentliga vintermånaderna, torde bero 
på, att under dessa inånga tillfälliga arbeten beredas genom renhåll
ning af tak o. d. De absolut lägsta understödssiffrorna falla på 
oktober, d. v. s. den månad då nybyggnader till största antal pläga 
afslutas och plåtslageriarbetare sålunda ttro starkt efterfrågade. 

I samband med de verkställda undersökningarna rörande arbets
lösheten inom bleck- och plåtslageriarbctareförbundet hafva ock ur 
dess till förfogande beredvilligt ställda räkenskaper kunnat inhämtas 
vissa uppgifter om mcdlemmarnes inträde, afyång och återinträde i 
förbundet samt flyttningar mellan olika förbundsafdelningar. I tab. 
å sid. 257 hafva tillgängliga uppgifter publicerats för tioårsperioden 
1897—1906; å tab. har därjämte angifvits antalet förbundsafdelningar 
och medlemmar den 31 dec. hvarje år. 

Påpekas må, att full öfverensstämmelse mellan tabellens olika 
uppgifter icke kan ernås, enär förbundets stadgebestämmelser rörande 
förvärfvande och förlust af medlemsskap samt rörande understöds-
berättigande m. m., hvilka bestämmelser naturligtvis måste vara 
normgifvande för bokföringen, medföra svårigheter att för hvarje 
tidpunkt erhålla fullt distinkta siffror. 

De i tabellen meddelade uppgifterna lämna emellertid en ganska 
klar bild utaf organisationens rekrytering samt den starka omsätt-

1) Under aren 1897—1907 utbetalades såsom arbetslöshetsunderstöd sammanlagdt 
36.287 kr. 



ARBETSLÖSHETEN INOM PLÅTSLAGERIARBETAREFÖRBUNDET. 255 

ningen af dess medlemmar. Inom Södra Sverige,1) där förbnndet 
vid sitt bildande (den 30 juli 1893) fick sin hufvudsakliga anslut
ning, äfvensom i östra Sverige har tillströmningen af nya medlem
mar fortgått tämligen jämnt. I Norra Sverige däremot synes någon 
lifligare anslutning icke liafva börjat förrän ar 1903, och i Småland 
först år 190(>. 1 Stockholm var rekryteringen synnerligen stark 
åren 1903 och 1904, hvilken period där utmärktes af en ovanligt 
omfattande byggnadsverksamhet. Inom hela förbundet var antalet 
nyinskrifningar pr 100 medlemmar 11 under femårsperioden 1897— 
1901 och 30 under åren 1902—190»i eller i genomsnitt 23 under hela 
tioårsperioden, öfverhufvud synes från och med 1903 liafva inträdt 
en mycket stark och jämn utveckling af förbundet. Vid 1907 års 
slut omfattade detsamma, såvidt man af tillgängliga uppgifter kan 
döma, snart sagdt alla arbetare inom yrket å de flesta orter i landet. 

För åren 1904—1906 finnas uppgifter jämväl rörande, medlemmars 
afgång, återinträde och flyttningar, hvarigenom erhålles en öfversikt 
öfver omsättningen af medlemmar inom förbundet. För de ifråga
varande åren erhållas följande medeltal pr dr och 100 medlemmar: 

De 21 fallen af utträde ur förbundet berodde på: 

1 Östra Sverige omfattar Stockholm». Uppsala, Västmanlands, Södermanland: 
och Östergötlands lin; Småland och öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och 
Gottlands län; Södra Sverige: Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län; Västra 
Sverige: Hallands, Göteborgs, Älfsborgs. Skaraborgs, Värmlands och Örebro läns 
Norra Sverige: Kopparbergs, Gädeborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens 
och Norrbottens län. 
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Arbetslöshetsfrekvensen, inom olika åldrar, för medlemmar af Svenska 
Bleck- och plåtslageriarbetareförbundet åren 1904—1906. 

1) På grund af vissa brister i materialet torde hela antalet medlemmar 1 gruppen >okänd ålder» 
åren 1904 och 1905 vara något för litet i förhallande till antalet understödda personer. Häraf föran
ledas delvis de abnormt höga siffrorna för antalet nnderstödda personer samt nnderstödsdagar pr 100 
medlemmar. Däremot influeras ej häraf talen för understödsdagar pr person samt för reshjalpsdagar pr 
resande, hvilka tal endast obetydligt öfverstiga dem för öfriga grupper. — Det ligger för öfrigt i sakens 
natur, att man bland Eådana personer, gom ej velat eller kunnat angifva sin ålder, skall möta den 
största arbetslöshetsfrekvensen. 



Inträde och afgång m. m. inom Svenska bleck- och plåtslageriarbetareförbundet åren 1897—1906. 
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Uppgifter om utbetalningar af arbetslöshetsunder
stöd inom svenska arbetareorganisationer. 

Afdelningen för arbetsstatistik har till de svenska arbetare
organisationer, som anordnat arbetslöshetsförsäkring för sina med
lemmar, riktat en framställning, att de måtte å särskildt öfverläm-
nade formulär meddela vissa summariska uppgifter rörande omfatt
ningen af denna deras verksamhet under de senare åren. Samtliga 
ifrågavarande organisationer hafva ock beredvilligt meddelat de be
gärda upplysningarna, så långt tillgängliga räkenskaper och öfriga 
handlingar sådant medgifvit. 

De erhållna uppgifterna hafva införts i tab. 3 här nedan, hvars 
väsentliga innehåll sammanfattats i tab. 1—2. Dessa innehålla där
jämte beräkningar rörande det genomsnittliga understödsbeloppet pr 
medlem och år äfvensom under de olika månaderna. 

Inom samtliga de i tabellerna upptagna organisationerna utbe
talas understödet från speciella kassor, som afse ofrivillig arbets
löshet och för hvilka gälla särskilda stadgebestämmelser af tämligen 
växlande innebörd. Sålunda föreskrifvas ganska olika villkor för 
understödsberättigande, liksom ock karens- och understödstiden kunna 
vara längre eller kortare. I allmänhet föratsättes dock viss ålder 
samt viss tids medlemskap i organisationen med fullgjorda prestanda 
till densamma. Alla medlemmar, som fylla de stadgade villkoren, 
äro förpl iktade att tillhöra arbetslöshetskassan,1 till hvilken nödiga 
afgifter erläggas i samband med öfriga inbetalningar till organi
sationen. Understödet utgår i vissa kassor endast såsom reshjälp 
vid sökandet efter ny anställning, inom andra kassor dels såsom res
hjälp och dels såsom understöd på platsen. 

Då sålunda kassorna äro helt olika anordnade, allt efter de olika 
arbetaregruppernas skilda behof och ekonomiska förutsättningar, kan 
man ej af de i tab. 1—2 anförda relativa understödsbeloppen draga 
säkra slutsatser rörande arbetslöshetsfrekvensen. Ej ens för samma 
kassa äro siffrorna för de olika åren alltid jämförliga, enär förand-

1 Oaktadt kassorna sålunda äro ob l iga to r i ska , äro stadgebestämmelserna ägnade 
att utestänga en icke ringa del af medlemmarna. Så t. ex. utgjorde inom bageriar
betareförbundet, som medger tillträde till arbetslöshetskassan endast för män öfver 18 
ar, kassans medlemmar endast omkr. 2,200 af samtliga 3,000 förbundsmedlemmar. 
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ringar i stadgarnas bestämmelser om understödsvillkor och -belopp 
ofta vidtagits. De i tabellerna meddelade uppgifterna, som sålunda 
endast afse att belysa den omfattning, i hvilken understöd faktiskt 
utbetalts inom de svenska arbetareorganisationerna, torde därjämte 
äfven gifva en viss ledning för bedömandet af säsongförhållandena 
inom olika yrken. 

Förutom de i tab. upptagna obl igator iska kassorna finnes äfven 
en sådan med frivilligt medlemskap. Från och med 1907 års början 
har nämligen inom Svenska arbetareförbundet verkat en kassa,1 till 
hvilken under vissa villkor inträde står öppet för de medlemmar af 
förbundet, som äro järn- och metallarbetare eller med sådana i arbets
förhållanden jämnställda fabriksarbetare. 

1 Kassan hade vid 1907 års slut 802 medlemmar, till hvilka under årets lopp 
utbetalats tillsammans 975 kr. 



Tab. 1. Understödsbelopp i medeltal pr 100 medlemmar. 
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Tab. 2. Uppgifter om utbetalningar af arbetslöshetsunderstöd 
inom vissa svenska arbetareorganisationer åren 1897—1907. 



Tab. 3. Uppgifter om utbetalningar af arbetslöshetsunderstöd åren 1897—1907. 
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Arbetslösheten inom arbetareorganisationerna 
i England. 

(Efter Labour Gazette.) 

Sedan åtskilliga år tillbaka har det arbetsstatistiska ämbets
verket i England regelbundet emottagit och publicerat uppgifter 
rörande arbetslösheten m. m. vid slutet af hvarje månad inom ett 
antal arbetareorganisationer med tillsammans omkr. 600,000 med
lemmar. Med ledning af dessa månadsuppgifter hafva beräknats 
följande medeltal för arbetslöshetsfrékvensen under de olika åren: 

Förhållandena under olika årstider belysas närmare af nedan
stående tablå öfver arbetslöshetsprocenten under olika månader af 
perioden 1904—1907: 

Af ofvanstående siffror framgår, att de under året 1906 gällande, 
synnerligen gynnsamma konjunkturerna blefvo under förra hälften 
af året 1907 ytterligare förbättrade, men att från och med juli 
månad en försämring inträdde, så att genomsnittstalet för hela året 
blir något sämre än för det föregående. Arbetslöshetsprocenten för 
december är också lägre än för samma tid år 1904, men under det 
att arbetslösheten då hade nått sin höjdpunkt för tillfället, syntes 
den nu vara i tilltagande. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Februari månad år 1908. 

Under hänvisning till de efterföljande tabeller, som närmare 
redogöra för verksamheten vid hvar och en af de offentliga arbets
förmedlingsanstalterna i riket, lämnas här en sammanfattande fram
ställning af de viktigaste resultaten under nästlidne februari månad. 

Öfversikt af verksamheten under februari månad år 1908. 

På 100 lediga platser kommo: 

Till de redan förut förefintliga anstalterna har numera kommit 
äfven den af Kristianstads läns landsting upprättade, för hela länet 
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afsedda offentliga anstalten i Kristianstad, hvilken öppnades den 2 
januari innevarande år. 

Vid samtliga 11 under februari månad verksamma anstalter 
gjordes tillhopa 6,563 ansökn inga r om arbete (5,215 under febr. 
1907), hvaraf 4,138 af män (3,480 föreg. år) och 2,425 af kvinnor 
(1,735 föreg. år). Samtidigt anmäldes 4,745 lediga p la t se r (5,100 
föreg. år), nämligen 2,037 för män (2,555 föreg. år) och 2,708 för 
kvinnor (2,545 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p la t se r uppgick 
till 2,418 (2,578 föreg. år), bland hvilka 1,245 besattes med män (1,689 
föreg. år) och 1,173 med kvinnor (889 föreg. år). Vid jämförelse 
med de resultat, som af samma anstalter (utom Gräfle och Kristian
stad) ernåddes under februari månad 1907, finner man sålunda för 
de kvinnliga afdelningarna en betydande ökning i frekvensen, men 
för de manliga afdelningarna minskning i antalet lediga och till
satta platser, men ökning för arbetsansökningarna. 

Bland de särskilda anstalterna uppvisa gifvetvis de i storstäderna 
belägna den största omsättningen af arbetskraft; en relativt större 
frekvens framträder äfven vid de anstalter, som fungerat under 
någon längre tid och därunder hunnit förvärfva mera omfattande 
förbindelser och förtroende. Närmare upplysningar rörande verk
samheten vid de olika anstalterna kunna inhämtas ur de efter
följande tabellerna. 

Dessa lämna äfven uppgifter om den offentliga arbetsförmed
lingens betydelse för olika yrkesgrenar. Inom det manl iga a rbe te t 
kommo de flesta tillsatta platserna på grofarbetet (581), jordbruket 
(210), landttransporten (140), byggnadsverksamheten (140) samt metall -
och maskinindustrien (69). Flertalet platser för kv innor förekommo 
inom det husliga arbetet (933), hotell-, kafé- och restaurantrörelsen 
(122) samt beklädnadsindustrien (28). 

Öfverslkt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 
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På 100 lediga platser kommo 1): 

Af de ofvanstående absoluta talen framgår, hurusom den man
liga afdelningen nästan uteslutande har att sysselsatta sig med 
hufvudgrupperna industri och handtverk, handel och samfärdsel, 
grofarbete samt jordbruk och skogshushållning. Inom det kvinnliga 
arbetet dominerar gruppen husligt arbete, hvarjämte en afsevärd 
frekvens äfven förekommer för handel och samfärdsel samt industri 
och handtverk. 

Antalet platser, som under februari tillsatts utom resp. orter. 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes sålunda 
under månaden 343 platser, hvaraf 266 manliga och 77 kvinnliga; 
motsvarande tal föregående år voro resp. 225, 178 och 47. Dessa 
siffror utvisa, att anstalterna i allt större utsträckning lyckas att 
till landsbygdens näringslif återföra den i städerna förefintliga eller 
till dem inströmmande arbetskraften. Ökningen af denna del utaf 
anstalternas verksamhet berodde till hufvudsaklig del på ökad för
medling till jordbruket. 

1) Proportionstal hafva här ej beräknats i de fall. då de absolnta talen äro små. 
Dessa hafva dock medräknats i >tillsammans>, hvaraf fSrklaras vi»Ba skiljaktigheter 
mellan de nnder denna rubrik uppförda talen samt de detaljsummor, som finnas angifna. 
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Arbetsmarknadens läge belyses i många hänseenden af de efter
följande tabellerna äfvensom af de här ofvan meddelade siffersamman
ställningarna. Betraktar man samtliga anstalternas verksamhet så
som en helhet, så finner man, att inom det manl iga arbete t på 
100 lediga platser belöpte sig 203 arbetsansökningar mot 136 under 
februari månad föregående år. En afsevärd försämring har sålunda 
inträdt med afseende å tillgången på arbete, och särskildt synes 
detta gälla om hufvudgruppen industri och handtverk, där proportions
talet mellan arbetsansökningar och lediga platser beräknats till 374. 
Detta resultat beror framför allt på byggnadsverksamheten, som 
företer en synnerligen stark disproportion mellan tillgång och efter
frågan på arbetskraft. Endast inom jordbruket funnos lediga platser 
till större antal än arbetsansökningarna. Af resultaten vid arbets
förmedlingsanstalterna att döma synas dåliga konjunkturfef särskildt 
vara rådande i Skåne, Göteborg och Karlskrona; något bättre var 
ställningen i Stockholm. 

Proportionstalen mellan antalet arbetsansökningar och lediga 
platser äro visserligen för februari något förmånligare än för näst
föregående månad, men detta synes i allmänhet varit beroende därpå, 
att en mängd inanliga arbetare, särskildt byggnads- och grofarbetare, 
funnit det utsiktslöst att anmäla sig å anstalterna. 

Äfven för det kv inn l i ga a rbe t e t uppvisar gruppen industri 
och handtverk större tillgång på arbetskraft än på arbete. I öfrigt 
rådde som vanligt brist på arbetssökande, särskildt till jordbruket. 

Arbetslösheten har otvifvelaktigt under februari mångenstädes 
framträdt i större omfattning än under januari; många tecken tyda 
på, att förhållandena under de närmast följande månaderna skola 
ytterligare försämras. 
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Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

a) Allmän öfversikt. 

Stockholm. Manliga afdelningen. Sedan föregående månad hafva konjunk
turerna på arbetsmarknaden försämratB ån ytterligare. Den omständigheten, att arbets-
ansökningarnas antal ej stigit utan snarare sjunkit, torde uteslutande hafva sin grund 
däri, att en del arbetssökande äga kännedom om, att Arbetsförmedlingen för närvarande 
ej kan tillfredsställa deras kraf på arbete, och därför underlåta att besöka anstalten. 
Endast i ringa mån hafva de arbetslösa anvisats platser till landet, beroende på dels 
deras egen vägran och dels deras olämplighet till dylikt arbete. — Kvinnl iga af
delningen utmärker sig fortfarande för synnerligen god arbetetillgång. 

Norrköping. Arbetsmarknadens läge lika med föregående månad med afsevärd 
arbetslöshet inom byggnadsfacken. Ett antal arbetare i staden har erhållit tillfällig 
sysselsättning vid landtbruket. Redan nu anmälas en mängd lediga platser till vår
flyttningen inom jordbruk och husligt arbete. 

Karlskrona. Ställningen på arbetsmarknaden inom staden är för manliga arbetare 
fortfarande dålig, och någon utsikt till förbättring inom närmaste tiden förefinnes 
ej. Enär all byggnadsverksamhet afstannat och inga andra större arbeten varit i gång 
utan endast smärre reparationsarbeten, har efterfrågan på manlig arbetskraft varit helt 
obetydlig. Efterfrågan på jordbruksarbetare ökas dock ständigt. — För dugliga kvinn
liga tjänarinnor hafva ständigt platser stått till buds såväl inom staden som från 
andra orter. 

Kristianstads län. Arbetstillgången har varit mindre god hvad beträffar själfva 
staden, i synnerhet inom byggnadsverksamheten. Nästan alla till byggnadsfacken 
hörande arbetare äro utan sysselsättning. 

Malmö. Ställningen på arbetsmarknaden är i hufvudsak densamma som under 
januari, men betydligt sämre än nnder februari månad föregående år. Ehuru antalet 
arbetssökande å manliga afdelningen är omkring 200 mindre än föregående månad, är 
detta likväl icke att betrakta som minskning af arbetslösheten utan endast beroende på, 
att de sökande anse det lönlöst att anmäla sig å Arbetsförmedlingen, i synnerhet som 
arbetsgifvarne, på grand af nu rådande öfverflöd på arbetskraft, direkt fylla sitt behof 
utan anlitande af Arbetsförmedlingen. 

Lund. Ehuru arbetstillgången icke försämrats, är dock arbetslösheten betydligt 
mera kännbar än föregående månad. De lediga platser, som under månaden varit att 
tillgå, ha meBt gällt jordbruket och afsett lagstadda tjänare. 

Hälsingborg. Bristen på arbete å manliga afdelningen är betydligt större än som 
framgår af sifferresultaten, enär endast en ringa del af de arbetslösa inom byggnads
facken anmält sig å Arbetsförmedlingen. 

Göteborg. Under februari månad har arbetsmarknadon yttetligare försämrats. — 
Å manl iga afdelningen har under månaden rådt stor arbetsbrist inom alla yrkes
grupper, med undantag endast för jordbruksarbetare samt lärlingar och springpojkar 
inom de olika yrkena. — Å kv inn l iga afdelningen är arbetsmarknaden däremot 
synnerligen god, och brist på arbetskraft har varit rådande inom de flesta yrkesgrupper 
med undantag endast för dem, som omfatta tvätt- och rengöringsarbete, där det varit god 
tillgång och f. n. finnes öfverflöd på arbetskraft. 
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Karlstad. Arbetsmarknadens läge är ganska dåligt, i synnerhet å manliga afdel-
ningen. Liten arbetskraft har begärts i förhållande till samma månad förra året. Då 
det råder god tillgång på arbetare, gå dessa och utbjuda sig själfva till arbetsgifvarne. 
hvadan dessa senare ej behöfva anlita Arbetsförmedlingen. För jordbrukets behof är 
alltid brist på arbetskraft å båda afdelningarna. 

Gäfle. På manliga af del ningen har rådt stor efterfrågan på skogsafverknings-
arbetare, undor det tillgången på annat arbete varit knapp. Stadsfullmäktige i Gäfle 
ha till nödhjftlpsarbete anslagit 4,000 kr., hvarigenom bergssprängnings- och vägbygg-
nadsarbetc erhållits för 25 försörjningspliktige. — På kvinnl iga afdelningen råder 
fortfarande stor efterfrågan på kokerskor samt hus- och ensamjungfrur. 

Sundsvall. Arbetsmarknaden har under månaden ej förbättrats. Tvärtom har de 
arbetssökandee antal stigit. Detta beroende på, att större antalet lediga platser än> 
tillfälliga, blott för några dagar, då den sökande återkommer. 

Jtnreriarhetsmän o. grofarbetare. — Kvin
nor för rengöringsarbete o. uppassning. 

Gifta drängar o. ryktare på stat samt 
yngre drängar. Hjölkerskor o. tjäna-
rinnor för husligt arbete, alla slag. 

b) Tillgången på arbetskraft. 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 
Inom nästan alla yrkesgrupper, företrädes

vis dock bland järnarbetare, byggnads
arbetare, åkeriarbetare o. grofariietare. 

Hanliga o. kvinnliga jordbruksarbetare o. 
tjänstefolk. Särskildt diskerskor o. 
köksor för restaurantrörelsen samt en
samjungfrur. 

Norrköping. 
Äldre textilarbetare, brädg&rdsarbetare, 

fllare o. bänkarbetare, byggnadsarbetare 
alla slag, eldare och maskinister. — 
Kvinnliga butiksbiträden. 

Jordbruksarbetare, metallsvarfvareo. skick
liga rörarbetare. — Textilarbet«rskor 
flera slag, kvinnliga tjänare. 

Karlskrona. 
Inom de flesta yrken. Jordbruksarbetare. 

Kristianstads län. 
Landtbruksbiträden. daglönare till landet, 

murare o. murarbetsmän, butiksbiträ
den, div. grofarbetare m. fl. — Kvinn
liga butiksbiträden, servitriser, ensam
jungfrur. 

Drängar, ryktare, smeder, snickare. — 
Hjölkerskor, köksor m. fl. 

Malmö. 
Smeder, ti IHre o. maskinarbetare, bygg

nadsarbetare alla slag, eldare. maskin-
handtlangarc o. grofarbetare till fabri
ker, daglönare, butiks- o. handelsbiträ-
den såväl manliga som kvinnliga, tvätt-
o. rengöringskvinnor samt kontorsstäder-
skor. 

Yngre drängar till landet, statare, ryktare, 
fördringar, trädgårdsmästare o. yngre 
trädgårdselever. — Kvinnliga tjänare 
alla slag samt passflickor. 

Lund. 



Murare, grofarbetare, spring|>ojkar. 
Sundsvall. 
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Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Hälsingborg. 
Byggnadsarbetare alla slag. fabriksarbe

tare, kuskar, åkeriarbetare, sjömän, eldare 
o. grofarbetare. KlädsSmmerskor. 

Urängar u. ryktare, järnsvarfvare, vcrk-
tygsarbet»re. lärlingar o. springpojkar. 
— Mjölkpigor och tjänstnickor till hus
ligt arbete cl. 24 april. 

Göteborg. 
Film-i', maskinarbetare, byggnadssnickare, 

murare, målare, kontors- o. magasins
personal, knakar, sjömän, eldare o. grof-
arbetare. — Tvätt- o. rcngöringsarbeter-
skor. 

Nästan alla slag af kvinnligt arbete, sär-
skildt jordbruksarheterskor. enaamjung-
frur. barnjungfrur o. kokerskor. 

Karlstad. 
Sågverksarbetare, byggnadssnickare, bok-

hållare, expediter o. grofarbetare. 
Jordbruksarbetare, springpojkar. — Joril-

bruksarbeterskor. 

Gäfle. 

Sågverks- o. brädgårdsarbetare, metall- o. 
maskinarbetare, byggnadssnickare o. 
timmermän, eldare, stufveri- o hamn
arbetare samt grofarbetare. — Kvinn
liga handelsbiträden, hjälpgummor. 

Skogsafverkningsarbctnrc. Kokerskor o. 
ensamjungfrur 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling februari 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling februari 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling februari 1908. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling februari 1908. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
Februari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
Februari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
Februari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
Februari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 



284 

Arbetstid och arbetslön för grofarbetare inom socker
industrien m. fl. näringsgrenar i Skåne. 

Enligt kollektivaftal, gällande 31 december 1907. 

Uppgifterna i tab. å sid. 286 äro hämtade från Kommers-
kollegii samling af mellan arbetsgifvare eller arbetsgivareorganisa
tioner och arbetareorganisationer ingångna kollektivaftal. De upp
gifter, som innehållas i dylika kollektivaftal, är emellertid helt 
naturligt icke af den beskaffenhet, att en fullt uttömmande känne
dom om arbets- och löneförhållandena af dem kan erhållas. Först 
och främst omfatta aftalen ej alltid resp. orters samtliga arbets
ställen inom näringsgrenen, hvarför de ur aftalen hämtade bestäm
melserna ej äro fullt representativa för densamma. Vidare finnas 
beträffande lönen, dels stycklöns- och dels tidlönsbestämmelser. 
Endast de senare kunna åt den icke fackkunnige lämna någon före
ställning om lönenivån, men spela inom de näringsgrenar, där stycke
arbete öfvervägande förekommer, en mindre roll. Hvad slutligen 
beträffar frågan, huru man på grundval af tidlönsbestämmelserna 
skall kunna beräkna den verkliga inkomsten, bör uppmärksammas, 
att inom de näringsgrenar, som här äro i fråga, de i aftalen fast
ställda lönerna väl vanligen ej äro minimilöner — som fallet är uti 
ett stort antal andra näringsgrenar — utan normallöner, men att det 
likväl är möjligt, att den till arbetaren utbetalade lönen i vissa fall 
kan öfverstiga den i aftalet bestämda. Ihågkominas bör äfven, att 
vid öfvertidsarbete förhöjning i aflöningen äger rum. 

De aftal, från hvilka nedanstående uppgifter äro hämtade, om
fatta inom socker indus t r ien samtliga arbetsställen i Skåne, inom 
j o r d b r u k e t 26 gårdar, vid tege lbruken omkring en tredjedel, 
inom to r f indus t r i en omkring en fjärdedel, inom kalk-, kr i t - och 
cemen t indus t r i en omkring två tredjedelar af hela antalet inom 
resp. industrier sysselsatta arbetare. Aftalen för byggnadsverk 
samheten af se så godt som samtliga städer och köpingar samt ett 
flertal municipalsamhällen i Skåne. 

Med stycklön aflönas inom sockerindustrien omkring 30 % af 
därstädes anställda arbetare. Att döma af aftalen förekommer styck
lön i stor utsträckning inom tegel-, torf- och cementindustrierna, men 



ARBETSTID OCH ARBETSLÖN FÖR GROFARBETARE I SKÅNE. 2 8 5 

i endast. mindre utsträckning vid byggnadsgrofarbetet . Inom 
j o r d b r u k e t förekommer endast tidlön. 

I tabellen är arbetstiden per vecka beräknad med afdrag af 
måltidsraster. Inkomsten per dag har beräknats på grundval af de 
meddelade uppgifterna om arbetstid och timlön. Inom jordbruket gälla 
uppgifterna daglönare, som erhålla eller erbjudas bostad på gården. 
Arbetstiden är här liksom för torfindustrien, tegelbruken och bygg
nadsverksamheten den under sommarmånaderna gällande. Den är 
uppdelad i skift inom socker- och cementindustrierna. Antalet sys
selsatta grofarbetare inom de här upptagna näringsgrenarna är. 
med undantag för cementfabrikationen, i hög grad växlande under 
olika årstider. 
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Arbetstid och arbetslön för fullgoda grofarbetare inom socker
industrien samt vissa andra näringsgrenar å olika orter i Skåne. 

Enligt bestämmelserna i kollektivaftal, gällande 31 december 1907. 
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Kollektivaftal, ingångna i Sverige 
under fjärde kvartalet år 1907. 

(Preliminär redogörelse.) 

Såvidt till afdelningens kännedom kommit, ha under kvartalet 
träffats 144 kollektivaftal. 1) 12 af dessa af tal ha ingåtts efter före
gående arbetsinställelse, under det att 132 träffats efter förhandlin
gar parterna emellan utan afbrott i arbetet. För 139 aftal är antalet 
berörda arbetsgifvare och arbetare kändt och utgör omkring 480 
arbetsgifvare och 15,700 arbetare. Omkring 40 arbetsgifvare och 
850 arbetare beröras af aftal ingångna efter föregående arbetsinstäl
lelse, omkring 440 arbetsgifvare och 14,800 arbetare af aftal, som 
träffats, utan att sådan arbetsinställelse ägt rum. 

Antalet arbetsgifvare och arbetare, som berörts af de öfriga 
under kvartalet träffade aftalen, kan beräknas till ungefär resp. 10 
och 200. Sammanlagdt hafva sålunda omkring 16,000 arbetare, an
ställda hos omkring 500 arbetsgifvare, fått sina löne- och arbets
förhållanden reglerade genom kollektivaftal under fjärde kvartalet 
mot 29,000 arbetare, anställda hos 1.400 arbetsgifvare, under näst 
föregående kvartal. Mest omfattande har denna reglering varit inom 
sockerindustrien, där 15 arbetsgifvare och omkring 4,100 arbetar 
berörts af densamma samt vid stenhuggerier med resp. 30 arbets 
gifvare och omkring 2,500 arbetare. För öfriga näringsgrenar se 
tabellen å sid. 290 ff. 

Inom de olika delarna af landet fördela sig aftalen på följande sätt: 

1) Utvidgningar eller tolkningar af gällande aftal äro här ej medräknade. 
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Under kvartalet har träffats ett riksaftal, nämligen för handsk-
tillverkningen samt 5 aftal, vid stenhuggerier, omfattande län eller 
större delar af län. Samtliga dessa aftal träffades efter fredliga för
handlingar mellan arbetsgifvare- och arbetareorganisationerna, öfriga 
aftal ha varit firmaaftal eller ortsaftal. 

Kollektivaftal, som ingåtts under fjärde kvartalet 1907, fördelade efter 
näringsgrenar och orter. 

Jordbruk: Källesjö gård (Malmön. 1.); Maekmyra (Gäfleb. l.)j Batnnäs, Seglings
berg, Säter, Västsura (Västmanl. I., 1 aftal); Råbelöf, Odersberga, Hammarsjö (Krist. 1., 
1 aftal); Rögle, Västraby, Bjärbolund, Höghult, Stureholm, Lönhult, Johanneshns, Rön-
hnlt, Vegeholm, Oregärden, Häringe, Karindal, Spannarp (Maltnöh. 1., 1 aftal); Vikmans-
hyttan (Kopparb. ].). 

Skogsbruk: Dorotea (Västerb. 1.); Ramsele (Västernorrl. 1.). 
Ornfdrift: järngrufvor: Ställberg. 
Närings- och njutnlngsämnesindustrl: bagerier, konditorier och konfekt fabriker: 

Borås; Göteborg; Kalmar; Karlstad; Lund; Malmö med omnejd; Stockholm; Ystad. — 
bryggerier: Eslöf; Gäfle (2 aftal); Malmö. — läskedrycks fabriker: Malmö. — kvarnar: 
Bösmöllan, Hastad, Kvarnvik, Lilla Harrie, Rinnebäck, HöjsmBlla (Malmöh. 1., 1 aftal); 
Eskilstuna; Falkenberg; Lund; Ystad. — råsockerbruk och sockerraffinaderier: Gene
vad; Haselarp; Hököpinge (2 aftal); Jordberga; Karpalund (2 aftal); Kjäflinge; Köpinge; 
Lund (2 aftal); Norrköping; Skifarp; Stockholm; Säbyholm; Trelleborg; Ängelholm 
(2 aftal); Örtofta (2 aftal). — slakterier och charkuterivarufabriker; Falun; Ystad.— 
tobaks fabriker: Hudiksvall (2 aftal); Karlshamn; Norrköping. — of rig hithörande 
industri: Kristianstad; Sege. 

Textilindustri: spinnerier och väfverier: Göteborg; Jönköping; Kungsfors; Lin
köping; Malmö; Nyköping; Södertälje. 

Beklädnadsindustri: skrädderier och sömnadsfabriker: Arboga; Gäfle; Nyköping; 
Tomelilla. — skofabriker: Göteborg; Kumla. — hatt fabriker: Falköping-Ranten. — 
handsktillverkning: riksaftal. — möss- och pälsvarufabriker: Stockholm. 

Lider-, hår- och gummlraruludustri: garj'verier och läderfabriker: Flöda; Käflinge. 
Trävaruindustri: sågverk och brädgårdar: Eskilstuna; Hy bo; Malmberget; Vallby. 

— snickerier och möbelfabriker: Fjugesta; Göteborg; Härnösand; Karlshamn, Karls
krona; Linköping; Nässjö; Sundbyberg; Ystad. — tunnbinderier: Landskrona (socker
fabriken). 

Tramasse- och pappersindustri: pappersbruk: Koppom; Ljusfors (2 aftal). — trä
massefabriker: Hissmofors; Loddby. — bokbinderier: Hälsingborg; Uppsala. 

MalmitSridlingaluduatrl: järn- och stålverk: Korsa. 
Metallindustri: bleck- och kopparslagerier: Göteborg; Lund; Norrköping. — guld-

och silfvervarufabriker: Stockholm (2 aftal). 
Maskin- och skeppsb jggnadslndustrl: mekaniska verkstäder: Stockholm. — instru

ment- och urfabriker: Stockholm; Sundbyberg. 
Jord. och stenindustri: stenhuggerier: Bohuslän och Halland, Bohuslän (2 aftal); 

Dalby; Lysekils tullkammardistrikt (2 aftal); Stockholm. — glasbruk: Alsterbro; Jo-
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hansfors, Modala (samtl. 1 Kalmar 1.), Alsterfors, Flöxhult, Hofmantorp, Lindefors och 
Bergdala, Orrefors, Sandvik, Skrnf, Transjö (samtl. i Kronobergs 1., 1 aftal); Liljedahl; 
Pukeberg. — of rig hithörande industri: Hofmantorp (2 aftal). 

Kemitk-toknlsk industri: Gröteborg; Hälsingborg; Malmö. 
Bjgrnadsrerkumket: järnvägs- och spårvägsbyggnader: Gnldsmedshyttan-Gnll-

blanka; Stockholm; Säter. — träarbete: Gnldsmedshyttan; Uppsala. — kakelugns
tillverkning: Arbra. — förgylleri och glasmästeri: Stockholm. — skorstensfejeri: 
Malmö. — rörläggning: G&fle. 

AIlmXnM arbetom: kommunal drift: Hudiksvall; Kristianstad. — enskild drift: 
Malmö. 

Handel och uaflrdnl t handel och varulager: Malmö; Åstorp. — järnvägsdrift: 
Dalsland; Norra Södermanland. — åkerirörelse: Sundsvall. — lastning och lossning: 
Falkenberg (2 aftal); Göteborg (2 aftal); Hälsingborg; Karlskrona; Luleå; Malmö; 
Ystad. 
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Öfversikt öfver ingångna kollektivaftal. Fjärde kvartalet år 1907. 
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Öfversikt af arbetsinställelser i Sverige under 
år 1907. 

(Preliminär redogörelse.) 

Under år 1907 hafva, enligt ingångna uppgifter, inträffat 298 
arbetsinställelser. Deras fördelning efter karaktär, antal berörda 
arbetsgifvare och arbetare i jämförelse med föregående år framgår 
af nedanstående öfversikt. 

Af de under 1907 inträffade 298 arbetsinställelserna hafva resp. 
74, 115, 78 och. 31 påbörjats under årets olika kvartal. Högsta an
talet, 44, faller på maj månad, näst högsta, 41, på april och lägsta, 
7, på december månad. 

Af arbetsinställelserna äro vid innevarande tidpunkt (31 mars) 
9 åtminstone icke principiellt afslutade. Af de återstående 289 kan 
varaktigheten angifvas för 268 enligt nedanstående fördelning: 

Arbetsinställelser med en varaktighet af: 

Antalet genom under 1907 pågående arbetsinställelser förlorade 
arbetsdagar kan approximativt beräknas till 531,000, hvaraf c:a 
35,000 komma på arbetsinställelser, som inträffat redan under år 
1906. Motsvarande siffra var för 1906 445,000. Genom under 1903, 
1904 och 1905 inträffade arbetskonflikter beräknades resp. 500,000, 
450,000 och 2,500,000 förlorade arbetsdagar. 
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Fördelningen af under 1907 förlorade 531,000 arbetsdagar på 
olika industrier är följande: 

Af särskilda industrigrenar må framhållas kakelindustrien med 
c:a 72,000 förlorade arbetsdagar. 

Arbetsinställelsernas orsaker hafva under året varit följande: 

Bland »andra orsaker» må framhållas arbetarnes begäran om 
afskedade arbetares återtagande. 23 konflikter hafva förorsakats af 
arbetarnes kraf i detta afseende. 

Till jämförelse meddelas följande öfversikt öfver viktigare or
saksgrupper från de fem sista åren. 

Enligt föreliggande uppgifter föregingos 149 arbetsinställelser 
af förhandlingar, under det att i 144 fall dylika icke ägde mm. 
För 5 fall saknas uppgift härom. 

I 146 fall hafva arbetarne samtliga varit organiserade, i 81 fall 
delvis och i 49 fall alla varit oorganiserade. För 22 fall saknas 
uppgifter i detta hänseende. Beträffande arbetsgifvarnes organisa-
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tion föreligga uppgifter endast för 212 konflikter. I 93 fall af deasa 
hafva arbetsgifvarne varit anslutna till organisationer. 

I fråga om resultatet hafva af 289 afslutade arbetsinställelser 67 
(c:a 23 :;) ledt till arbetets återupptagande på arbetsgifvarnes villkor, 
88 (c:a30:0 lösts i enlighet med arbetarnes fordringar och 124 (c:a 
43 %) afgjorts genom kompromiss; rörande 10 konflikter (o:a 4 %) 
är resultatet icke kändt. 

Under fyraårsperioden 1903—190(i hade af 809 arbetsinställelser 
205 (c:a 25 %) lösts på arbetsgifvarnes villkor, 274 (c:a 34 %) enligt 
arbetarnes fordringar oeh 271 (c:a 34 %) genom kompromiss; i fråga 
om 55 (e:a 7 s) förelågo ofullständiga uppgifter. 

Af de 168 arbetsinställelser, som under år 1907 föranledts af 
lönefrågor, hafva 42 bilagts enligt arbetsgifvarnes fordringar, 36 
enligt arbetarnes kraf och 78 efter ömsesidiga eftergifter; 4 hafva 
ledt till icke kändt resultat och 5 äro ännu pågående. I 3 fall har 
driften blifvit nedlagd eller verksamheten öfvergått till annan 
ägare. 

I de 36 lönekonflikter, som slutade med arbetarnes seger, var 
arbetsstyrkan i 21 fall helt eller delvis organiserad, i 10 fall oorga
niserad, För 5 fall saknas uppgifter härom. 

Arbetsinställelsernas fördelning på de olika länen med hänsyn 
till antal, karaktär, omfattning och resultat framgår af öfversikten 
å efterföljande sida. 
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Arbetsinställelser under år 1907, fördelade efter län. 
(Preliminär öfversikt.) 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
å r 1 9 0 7 . (Preliminär redogörelse.) 

Fjärde kvartalet. 
Af de under år 1907 inträffade arbetsinställelserna kvarstodo vid 

fjärde kvartalets ingång såsom olösta n:r 42, 58, 138, 153, 179, 187, 
193, 202, 206, 231, 233, 245, 251, 255, 256, 257, 259, 260. 

När n:r 179, 187, 193, 245, 251, 255, 256, 257, 259 och 260 
afslutats, finnes angifvet i nästföregående redogörelse. Af de öfriga 
8 arbetsinställelserna äro numera (den 31 mars) 2 afslutade, nämligen: 

N:r 42 berörande bergsprängare och grnndläggare vid Långedrag, påbörjad d. 21 
febr. 1907, afslntad d. 23 febr. 1908. 

N:r 58 berörande slipare i Hult, påbörjad d. 16 mars 1907, afslutad d. 7 janu
ari 1908. 

Af under 1907 års fjärde kvartal inträffade arbetsinställelser 
redovisas härnedan 31. Af dessa hafva 13 börjat i oktober, 11 i novem
ber och 7 i december, samt hafva, enligt nu tillgängliga uppgifter, 
direkt berört inalles 58 arbetsgifvare och c:a 1,550 arbetare. (För 
fjärde kvartalet under förlidet år äro de motsvarande siffrorna: 48 
påbörjade arbetsinställelser — 20 i oktober, 17 i november och 11 i 
december —, hvilka direkt berörde 84 arbetsgifvare och c:a 2,700 
arbetare.) 

Varaktigheten af de i efterföljande öfVersikt upptagna 28 arbets
inställelserna, hvilka påbörjats under fjärde kvartalet och såväl fak
tiskt som principiellt afslutats, kan angifvas för 25. Den närmare 
fördelningen ter sig sålunda: 

Arbetsinställelser med en varaktighet af: 

De återstående tre konflikterna äro ännu pågående och hafva 
varat, en öfver 150 dagar och två öfver 75 dagar. 

Till sin karaktär äro 26 strejker, 1 lockout och 4 af blandad, 
obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

Följande näringsgrenar hafva under kvartalet berörts af de flesta 
konflikterna: 



298 ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE UNDER 4:DE KV. 1907. 

Samtliga under fjärde 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 
och uppgår, som nämndt, till 58. Hela antalet direkt berörda arbetare 
utgör c:a 1,550. 

Antalet strejkande utgjorde tillhopa 812 och antalet utestängda 
519; i de återstående 4 arbetsinställelserna af blandad, obestämbar 
eller ej uppgifven karaktär voro 225 arbetare direkt invecklade. 

Hela antalet under kvartalet förlorade arbetsdagar har beräk
nats uppgå till i rundt tal 40,000, däraf omkring 2,700 för af kon
flikterna indirekt berörda arbetare. Af de 40,000 förlorade arbets
dagarna komma c:a 22,000 på arbetsinställelser, påbörjade under 
nästföregående kvartal. 

På olika industrier komma följande antal förlorade arbetsdagar: 

I 13 fall hafva arbetsgifvarne icke varit organiserade, i 8 fall 
hafva de tillhört organisation, och i 10 fall saknas uppgifter uti 
ifrågavarande hänseende. 

Arbetarne hafva i 19 fall samtliga tillhört facklig organisation, 
i 4 fall delvis och i 4 fall alla varit oorganiserade; för 4 fall 
saknas uppgifter härom. 

Konflikternas hufvudorsaker kunna fördelas i följande grupper: 

I 8 fall har arbetarnes hufvudfordran uppgifvits vara kombinerad 
med andra yrkanden. 

1 Angående de olika landsdelarnas omfattning se sid. 255, noten. 
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Beträffande resultatet må anföras, att af de 31 konflikterna 10 
afgjorts genom kompromiss. Af öfriga 21 konflikter hafva 9 ledt 
till arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda 
villkoren, i 3 fall hufvudsakligen med nya arbetare och i 6 fall med 
den förutvarande arbetsstyrkan. 9 konflikter hafva bilagts i enlighet 
med arbetarnes fordringar. Såsom redan nämnts, äro 3 konflikter 
ännu pågående. 

I tre fall har medling skett genom statens förlikningsman. 
Vid en sammanställning af de föreliggande konflikternas orsaker 

och resultat visar det sig bland annat, att af de 13 konflikter, som 
föranledts af lönefrågor, 3 bilagts i enlighet med arbetsgifvarens 
fordringar, 3 i enlighet med arbetarnes och 5 efter ömsesidiga efter
gifter; 2 äro ännu icke afslutade. Arbetsstyrkan i de 3 lönekon
flikter, hvilka bilades helt eller hufvudsakligen i enlighet med 
arbetarnes fordringar, var i 2 fall oorganiserad. I ett fall saknas 
upplysning i detta afseende. 

För öfrigt kan anmärkas, att, enligt de föreliggande uppgifterna, 
13 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar parterna emellan, 
under det att i 18 fall några dylika icke ägde rum. 

I fråga om aftals- och kontraktsbrott framkastar den ena parten 
beskyllning i detta hänseende mot den andra i 8 fall. T 11 fall 
uppgifves samstämmigt intet aftals- eller kontraktsbrott hafva före
kommit, i 8 fall, angående hvilka uppgift föreligger endast från 
den ena parten, besvaras frågan likaledes nekande, och rörande 4 
arbetsinställelser lämnas af uppgifterna ingen tillförlitlig ledning i 
denna punkt. 

Rörande 21 af de 31 här omnämnda arbetsinställelserna märkes, 
att icke några nya arbetare antogos under konflikten; i 6 fall an-
togos en del nya arbetare, och i 3 fall fylldes ledigheterna fullstän
digt. I 3 af dessa 9 fall kvarblefvo alla de nya arbetarne efter 
konfliktens slut. Under konfliktens lopp uppgifves en del arbetare 
ha återgått i 1 fall. Efter konfliktens slut återgingo alla de 
förutvarande arbetarne i arbetet i 21 fall, en del i 3 fall; i 4 fall 
återvände inga. 3 konflikter äro, som nämndt, ännu pågående. 

Vidkommande här redovisade, under 1907 års fjärde kvartal in
träffade 31 konflikter hafva infordrade uppgifter inkommit från 
bägge parterna i 18 fall, endast från arbetsgifvare i 8 fall och en
dast från arbetare i 1 fall. Rörande 1 konflikt föreligga upplysningar 
från Kommerskollegii ombud och arbetarne, rörande 2 från kom
munalnämnds resp. municipalnämnds ordförande. 
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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 1907. 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Fjärde 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare, 
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i Sverige, påbörjade under år 1907. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 



304 ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE UNDER 4:DE KV. 1907. 

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 1907. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Fjärde 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1907. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 



308 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm.: Hörande priserna för halffet ost, olika sorters bröd (s&rskildt hvetebröd) och kaffe 
pa, att olika kvalitéer afses. Med afseende ä dessa varuslag möta n&mligen Btora svårigheter att 



under januari månad år 1908. 309 
och medelpris. 

märkes, att uppgifterna frän olika orter aro mycket varierande, hvilket till »tor del torde bero 
fixera begreppet >ordinär» vara. 



310 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under januari månad år 1908. (Forts.) 311 
och medelpris. 



312 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under januari månad år 1908. (Forts.) 313 
och medelpris. 



314 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under januari månad 1908. 
Högsta, lägsta och medelpris. 
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Olycksfall vid grufdrift i Sverige år 1906. 

Enligt de till Kommerskollegium jämlikt Kungl. kungörelsen 
den 17 november 1905 ingående anmälningarna rörande olycksfall i 
arbete, som omfatta alla sådana olycksfall, som för den skadade med
fört döden, varaktig skada å kroppsdel, väsentlig nedsättning af 
själsförmogenhet eller en utöfver tredje dagen efter den, då olycks
fallet inträffat, fortvarande förlust eller väsentlig nedsättning af ar
betsförmågan, timade år 1906 i Sverige inalles 1,200 dylika olycks
fall vid grufdrift. Af dessa olycksfall, som samtliga drabbat man
liga arbetare, kommo 806 (67-1 %) på järnmalmsgrufvor, 104 (8.7 %) 
på andra malmgrufvor ock 290 (24-2 %) på stenkolsgrufvor. 

Ölycksfallsfrekvensen, beräknad efter antalet årsarbetare, framgår 
af följande sammanställning. 

Med afseende på tillkomst och förlopp fördela sig olycksfallen 
på följande sätt. 

Olycksfallen, fördelade efter skadans tillkomst och förlopp. 
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Fördelningen af olycksfallen efter skadans påföljd framgår af 
följande sammanställning. 

Olycksfall som medfört: 

Beräknad efter 1,000 årsarbetare gestaltar sig samma fördelning 
på följande sätt. 

Olycksfall som medfört: 

Af olycksfall med dödlig utgång förorsakades det relativt största 
antalet, eller inalles 7, genom nedrasande eller nedstörtande berg
massor (takberg o. d.). I tre af dessa fall inträffade olyckshändel
sen omedelbart efter förutgående sprängning i grufvan (eller pallen). 
I ett fall, då olyckshändelsen inträffade under arbete i en pall ofvan 
jord, där sprängning tidigare på dagen ägt rum, rådde dessutom vid 
olyckstillfället töväder och storm. 

Analogt härmed var förloppet vid ytterligare trenne olycks
fall med dödlig utgång. I ett af dessa senare inträffade olycks
fallet under spettning i ett rullschakt, hvarvid bergmassan, då den 
plötsligen lossnade, slog till spettet, som träffade arbetaren i huf-
vudet. I ett annat fall förorsakades olyckan genom ras i en ofvan jord 
upplagd, frusen malmhög. För att underlätta arbetet hade arbetarne 
nedifrån gräft sig in i högen, som plötsligt rasade ned och dödade 
en arbetare. Ett tredje olycksfall inträffade vid urtappning af en 
malmvagn. Härvid kom innehållet öfver och dödade en arbetare, 
som ställt sig i malmhögen i och för rödfärgning af en stjälp-
ställning. 

Vid tre tillfällen inträffade olycksfall med dödlig utgång i upp
fordringsverk och vid ett tillfälle under sysselsättning med hissverk. 
1 ett af dessa fall klämdes en arbetare till döds, då berghunden, på 
hvars kant han satt sig, under uppfarten passerade under en nyan
lagd bro. I ett annat fall skulle arbetaren draga i linan för signa-
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lering till uppfordringsverket, hvarvid han sannolikt äfven fick tag 
i en i öppningen hängande lodtråd. Lodtrådsrullen med stativ, som 
ej var fastsatt, nedrycktes härvid och träffade arbetaren i hufvudet, 
förorsakande en ögonblicklig död. I ett tredje fall träffades en ar
betare, under det han lutade sig ned i öppningen till ett »vattentak» 
för att tala med en kamrat, af en nedgående hiss i hufvudet och 
skadades dödligt. Under fraktning af virke med hissverk timade 
ett olycksfall med dödlig utgång på det sätt, att stödet, som fasthöll 
hissblocket, lossnade ur sitt fäste och träffade arbetaren i hufvudet, 
så att han föll ned i stegschaktet, hvarvid han erhöll dödliga skador. 

Tvenne olycksfall med dödlig utgång förorsakades af fall. Vid 
ett tillfälle halkade en arbetare i en stege och föll baklänges ned i 
grufschaktet. Under det en arbetare var sysselsatt med jordlast
ning å en landgång, välte kärran och kastade arbetaren ned från 
landgången mot en underliggande sten, hvarvid uppstod fraktur å 
nackbenet och skallens bas. 

I ett fall indrogs arbetaren med båda armarna i en drifrem till 
en lokomobil och erhöll härvid dödliga skador. Skyddsräcket hade 
förut på dagen dragits ned och ej åter uppsatts. 

Slutligen timade ett olycksfall med dödlig utgång vid en trans
portbana. En arbetare sökte under »sättets» gång påstiga en vagn, 
men halkade och fastnade med vänstra benet vid underredet. Han 
erhöll härvid svåra krosskador å låret, som två månader därefter 
ledde till döden. 



318 YRKESINSPEKTIONEN I SVERIGE UNDER ÅR 1906. 

Yrkesinspektionen i Sverige under år 1906. 
(Efter den af Kungl. Kommerskollegium utgifna publikationen »Yrkesinspektionens 

verksamhet år 1906».) 

Registrerade arbetsställen. Enligt de af yrkesinspektörerna förda 
register öfver sådana arbetsställen, som äro eller antagas vara före
mål för inspektion, skulle antalet dylika arbetsställen under år 1906 
hafva utgjort: 

Inspekterade arbetsställen. Af 18,983 registrerade arbetsställen 
inspekterades under år 1906: 

Af ifrågavarande 2,350 arbetsställen med tillsammans 87,662 
arbetare hafva 967 arbetsställen med tillhopa 14,798 arbetare blifvit 
under år 1906 för första gången inspekterade. Antalet arbetsställen, 
som, sedan lagen angående skydd mot yrkesfara den 1 juli 1890 
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trädde i kraft, minst en gång besökts af yrkesinspektör, utgjorde 
vid 1906 års utgång 13,419 eller 70-6 % af de arbetsställen, som 
anses vara föremål för inspektion. 

Anvisningar om skyddsåtgärder. Med anledning af de gjorda in
spektionerna hafva under året skriftliga anvisningar rörande skydd 
mot yrkesfara lämnats till ett antal af tillsammans 4,797, af hvilka 
2,361 vid arbetsställen, som under året för första gången undergått 
inspektion. 

Ångpannor. Genom ångpanneägares direkta försorg hafva 2,233 
ångpannor under året underkastats besiktning och profning, hvar-
jämte 2,494 ångpannor kontrollerats af Norra och Mellersta samt 
Södra Sveriges ångpanneföreningar. 100 ångpannor ha besiktigats 
af A. Kulls ångpannebesiktningsbyrå i Hälsingborg. 

Explosioner. Under året ägde icke någon ångpanneexplosion i 
egentlig mening rum. Däremot inträffade en mindre ångrörsexplosion 
i Linköpings distrikt, dock utan att anställa någon skada till lif 
eller egendom. Denna explosion, liksom den svåra ångrörsexplosionen 
år 1904, visar, skrifver inspektören, nödvändigheten af att jämväl en 
ångpannas rörledningar underkastas kontroll genom återkommande 
profningar under tryck. 

Yrkesinspektören i Malmö distrikt omnämner en explosion af 
en tub å ett lokomotiv tillhörande en enskild järnväg. Vid explo
sionen skadades eldaren mycket svårt af den genom eldstadsluckan 
utrusande ångan. 

Inom samma distrikt exploderade vid en chokladfabrik en dubbel
bottnad ångältmaskin. "Verkmästaren, som stod böjd öfver maskinen, 
då explosionen inträffade, skadades häraf illa. 

Den 31 oktober 1906 inträffade inom Gäfle distrikt vid en ny-
uppförd sulfitfabrik, att bygeln till rensluckan å bottenventilen till 
en ny kokare brast i det ögonblick, då första koket skulle afblåsas. 
Af den utströmmande massan skadades tre personer, hvaraf en så 
svårt, att han sedermera afled. Anledningen till olyckan tillskrifver 
distriktsinspektören rensluckbygelns svaga konstruktion. 

Med åberopande af de anvisningar och råd i yrkesinspektionens 
cirkulär n:r 1 och 10 rörande resp. ångpannors och kokares beskaffen
het, armatur och skötsel, som pröfvats erforderliga för att bereda det 
skydd mot yrkesfara, som i gällande lag afses, framhåller inspek
tören i Gäfle distrikt, att, hvad särskildt angår undersökningen af 
en ångpannas eller kokares armatur och rörledningar, i densamma 
bör ingå profning med vattentryck. 

Inom Malmö distrikt inträffade en explosion vid ett suggasverk, 
tillhörande ett elektricitetsverk. Anledningen till explosionen, som 
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inträffade vid rengöring af skrubbern, anses vara att ventilen å 
röret mellan generatorn och skrubbern ej var fullt tillskrufvad. 
Förste maskinisten erhöll vid explosionen svåra brännskador. 

För såvidt det kommit till yrkesinspektörernas kännedom, in
träffade ej under år 1906 någon explosion af acetylengasverk vid 
hithörande arbetsställen. Inspektören i Malmö distrikt omnämner 
emellertid i sin berättelse en dylik explosion, hvilken skulle hafva 
inträffat vid en järnvägsstation och vid hvilken en stationskarl lär 
hafva dödats samt afsevärd materiell skada uppstått. 

Den 8 november 1906 inträffade en våldsam gasexplosion inom 
Örebro stads lysgasverk, hvilken dess bättre ej kräfde någon förlust 
till lif eller lem. 

Inspektören öfver 'sprängämnestillverkningen lämnar i sin be
rättelse en detaljerad beskrifning öfver en explosion, som under år 
1906 inträffade vid Vintervikens dynamitfabrik. Vid explosionen 
dödades 4 och skadades lindrigt 3 personer. 

Olycksfall. Med anledning af de förändrade bestämmelser rö
rande anmälningsskyldighet om olycksfall i arbete, som innefattas i 
kungörelsen den 17 november 1905 och som från ingången af år 
1906 äger tillämpning, har ett afseväråt ökadt antal olycksfall kom
mit till yrkesinspektörernas kännedom. 

Af dessa hafva inträffat: 

Fosfornekros. Under år 1906 har genom anmälan sammanlagdt 
fyra fall af fosfornekros kommit till yrkesinspektörernas kännedom. 

Minderåriga. I enlighet med hvad som kommit till yrkesinspek
törernas kännedom, ha under år 1906 vid 3,831 sådana arbetsställen, 
vid hvilka lagen ang. minderårigas och kvinnors användande till 
arbete i industriellt yrke äger tillämpning, minderåriga arbetare 
haft anställning. Från 3,798 af dessa arbetsställen hafva föreskrifna 
registerböcker inkommit till vederbörande yrkesinspektör. 

Af tabellen å sid. 322—325, hvilken utgör ett sammandrag af 
uppgifter i samtliga inkomna registerböcker, inhämtas bland annat, att 
sammanlagda antalet minderåriga arbetare, som under år 1906 någon 
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längre eller kortare tid sysselsatts vid omförmälda arbetsställen, 
utgjort 62,016, hvaraf 43,855 manliga och 18,161 kvinnliga. I ta
bellen äro dessa minderåriga fördelade dels i industrigrupper, dels 
ock i de olika åldersklasser, hvilka i ett eller annat afseende äro i 
här afsedda lag föremål för särskilda bestämmelser. 

Af samma skäl, som redan i föregående års berättelser äro an
förda, omfattar här ofvan angifna antal minderåriga arbetare ej 
allenast det största antal, som under någon del af året samtidigt 
sysselsatts vid hithörande arbetsställen, utan inrymmas, jämväl i 
denna summa alla de minderåriga, som under året en eller flera 
gånger bytt anställning. Med anledning häraf torde det få anses 
vanskligt, för att ej säga omöjligt, att på ett tillförlitligt sätt kon
statera det största antal minderåriga, som under någon del af året 
samtidigt sysselsatts i industriellt yrke. Af tabellen inhämtas emel
lertid, att antalet af de vid årets slut i arbete kvarstående minder
åriga uppgick till 35,661, men måste detta antal anses vara betyd
ligt mindre än det verkliga, då bland annat vid denna tidpunkt af 
året flertalet af de i säsongarbete sysselsatta minderåriga äro ur 
registerböckerna afförda. 

Hvad angår förseelserna mot minderårighetslagen, hafva i 353 
fall yrkesidkare anmälts till åtal, och äro i nedanstående tabell 
dessa fördelade efter de paragrafer af samma lag, mot hvilka för
seelserna ägt rum: 

Af efterföljande tabell framgår vidare, att under år 1906 37,781 
minderåriga undergått föreskrifven läkarebesiktning. Då, enligt 
hvad här ofvan anmärkts, största antalet minderåriga arbetare, som 
under någon del af året samtidigt sysselsatts, icke är kändt, har ej 
heller kunnat utrönas, huruvida, jämfördt med föregående år, ett 
större antal minderåriga varit under år 1906 föremål för läkare
besiktning. 

Af anförda tabell inhämtas jämväl, att utaf de minderåriga ar
betare, som undergått besiktning, 107 af besiktningsläkare meddelats 
förbud att vidare deltaga i arbetet och 571 blifvit förflyttade till 
lättare arbete. 
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Sammandrag af uppgifter rörande minderåriga 
(Enligt de till yrkesinspektionen 
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arbetare i industriellt yrke under år 1906. 
ingångna registerböcker). 
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(Forts.) Sammandrag af uppgifter rörande minderåriga 
(Enligt de till yrkesinspektionen 
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arbetare i industriellt yrke under år 1906. 
ingångna registerböcker). 
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Anmälan till Körningens befaliningshafvande. I 9 särskilda fall 
har under året yrkesinspektör måst göra anmälan hos Konungens 
befallningsha^vande för att få föreslagna skyddsanordningar genom
förda, nämligen af: 

Erfarenhetsrön och önskningsmål. 

Området för skyddslagarnas tillftmpning. I såväl 1889 års lag om 
skydd mot yrkesfaran som i lagen af 1900 om minderårigas och kvin
nors användande till arbete i industriellt yrke heter det, att med 
industriellt yrke förstås bl. a. »idkande såsom näring af sågverks
rörelse» o. s. v. En yrkesinspektör uttalar, att en förklaring vore 
önskvärd och behöflig öfver hvad som bör förstås med näring. Re
parationsverkstäder, tillhöriga en enskild järnväg, ha t . ex. af Högsta 
domstolen förklarats underkastade minderårighetslagens tillämpning; 
hofrätten var af annan mening. Beträffande t. ex. mejerirörelse har 
äfven den uppfattning gjort sig gällande, att om vid en sådan rörelse 
mjölk uteslutande från egen ladugård bearbetas, och ehuru den fram
ställda produkten försäljes, denna rörelse dock icke skulle vara hän-
förlig till näring. Att denna uppfattning är oriktig, torde icke vara 
tvifvel underkastad, yttrar inspektören, men frågan har icke blifvit 
underställd rättslig prof ning. 

En annan inspektör omtalar ett fall, då en 10-årig gosse skadades 
under arbete i en såg, som hörde till en större egendom. Fråga upp
stod, hvilka skyddslagar som på denna såg ägde tillämpning. Ägaren 
ansåg densamma vara en husbehofssåg, drifven som binäring till 
jordbruket. Om så vore förhållandet, skulle hvarken minderårig-
hetslagen eller lagen angående skydd mot yrkesfara här äga till-
lämpning och ägaren således vara beröfvad den fördel, som ligger i 
att han genom statens konsulterande ingenjör i skyddsfrågor, yrkes
inspektören, kunde utan kostnader få sig anvisadt de skyddsåtgärder» 
som han vid sågen borde iakttaga för att skydda sina arbetare från 
olycksfall, för hvilka han enligt lagen angående ersättning för skada 
till följe olycksfall i arbete dock är ersättningspliktig. 

Då emellertid vid sågen ifråga såväl inköpt virke försågats till 
afsalu som äfven legosågning ägt rum, har yrkesinspektören ansett 
sågen böra hänföras till industriellt yrke, och hos vederbörande all
männa åklagare gjort anmälan om, att minderårig under 12 år syssel-
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satts, samt att anmälan om inträffadt olycksfall ej afgifvits. Mål i 
denna sak var anhängiggjort, då berättelsen afgafs. 

Kontrollen »rver anrikningsrerk. En yrkesinspektör uppkastar frå
gan, huruvida anrikningsverk böra räknas till grufdrift och således 
inspekteras af vederbörande bergmästare, eller om, då de på flera 
ställen drifvas oberoende af grufdriften, skyldigheten att inspektera 
dessa anläggningar rätteligen bör åligga yrkesinspektör. Han anser 
tydligare bestämmelser härom erforderliga. 

De icke inspekterade arbetsställena. Som ofvan nämnts, finns allt
jämt ett ej ringa antal arbetsställen, som ännu icke blifvit under
kastade inspektion någon gång. Ett par inspektörer framhålla emel
lertid, att flertalet af ifrågavarande verk icke drifvas i afsevärdt stor 
skala, utan utgöras af obetydliga industrier, som stå så att säga på 
gränsen mellan fabrik och handtverk och i allmänhet icke innebära' 
någon nämnvärd yrkesfara. Däri ingå också ett stort antal efter 
samma schablon utförda s. k. tull- och sågkvarnar, hvilka kräfva i det 
närmaste samma slags skyddsanordningar. Angående dessa skydd 
hafva dock, meddelar en inspektör, särskilda cirkulär med anvisning, 
huru de lämpligen böra utföras och anbringas, tillställts yrkesid-
karna. Dessutom ingå häri äfven en del ångsågar, som, genom sin 
förflyttning från skogspark till skogspark, äro svåråtkomliga, så 
länge anmälan om deras förflyttning icke behöfver göras till yrkes
inspektören. 

Yrkesregistret icke exakt. En yrkesinspektör betonar, att det be
fintliga yrkesregistret icke är fullt exakt, en brist, som icke lär kunna 
afhjälpas, säger han, förr än yrkesidkare bli skyldiga, att när en 
rörelse börjar eller upphör, därom göra anmälan till yrkesinspektören. 

Utveckling: af yrkesinspektionen. En inspektör skrifver bl. a.: »Ett 
missförhållande, som gjort sig gällande inom inspektionen, är bristen 
på succession, hvilken brist särskildt framträdt, då yrkesinspektör 
af en eller annan anledning nödgats begära tjänstledighet och lämp
lig vikarie för tjänstens upprätthållande har måst tillsättas. Att 
yrkesinspektionens arbetskrafter för närvarande äro alldeles otill
räckliga, är ett länge kändt faktum. Vid en eventuell ökning af 
arbetskrafterna håller jag före, att denna lämpligen till största delen 
bör ske genom assistenter af delvis samma teoretiska kvalifikationer 
som yrkesinspektören, äfvensom genom andra personer med lägre 
teknisk utbildning men med sådan erfarenhet, att de kunna användas 
till att inspektera den mindre industrien. 

Den senare kategorien torde icke böra hafva befordringsrätt till 
yrkesinspektörstjänst. Då yrkesinspektionen väl snarligen kommer 
att uppföras på ordinarie stat, något som synes vara af det allra 
största behof påkalladt, blir, med tanke på ordnandet af pensions
frågan nödigt, att den i tjänsten tillträdande icke öfverskridit ålders-
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gränsen 30 år. I af sikt att åstadkomma succession inom yrkesin
spektionen synas assistenter under 30 års ålder lämpligen böra till
sättas, med rätt att på inspektörens ansvar utföra sådant arbete, som 
yrkesinspektören efter bepröfvande anser sig kunna åt honom anförtro.> 

Lydnaden för lagarna. Ännu brister på sina håll åtskilligt i fråga 
om beredvilligheten att ställa sig lag och föreskrifter till efterrät
telse, detta å såväl arbetarnes som arbetsgifvarnes sida. För att 
förmå arbetarne att genom ordning och renlighet bidraga till hälso
samma förhållanden i fabrikerna, har en yrkesinspektör i skrifvelse 
uppmanat arbetarne i tobaksbranschen att bland äldre och mera ord-
ningsälskande arbetare utse en ordningsman för hvarje arbetsplats, 
med uppgift att kollegialt tillhålla yngre eller mindre ordnings-
älskande yrkeskamrater, att icke försumma vidmakthållandet af så
dana hygieniska anordningar, hvars iordningsställande och införande 
måste af yrkesidkarna särskildt bekostas. 

Som ett kuriosum må meddelas, att vid ett arbetsställe inom 
örebrodistriktet två pojkar icke kunde förmås att låta läkare be
siktiga sig. De förbjödos att fortsätta med sitt arbete. 

L&karebesiktningen 1 vissa fall för kostgam. Från en del mindre 
industriidkare inom Gäfledistriktet, som sysselsatt endast ett fåtal 
minderåriga, har framhållits, att utgifterna för läkarbesiktning vid 
långt från järnvägsstation eller industricentrum belägna arbetsplatser 
i vissa fall uppgått till så stora belopp att minderårigas användande 
i industriellt arbete på en del ställen därigenom omöjliggjorts för 
de yrkesidkare, som vilja följa lagens föreskrifter. Dessa utgifters 
gäldande af staten, eller jämnare fördelning inom ett visst provinsial
läkaredistrikt, skulle vara till fördel för den mindre industrien samt 
äfven bidraga till att lagen bättre följdes i afseende på anmälning 
till Konungens Befallningshafvande om minderårigas sysselsättande. 

Handeln med gamla ångpannor. Yrkesinspektörerna i Göteborgs 
och i Stockholms distrikt redogöra i sina berättelser för ett par be
lysande fall beträffande det oefterrättliga sätt, hvarpå handeln med 
gamla och kasserade ångpannor bedrifves. 

Inspektören i Göteborgs distrikt säger bl. a. att, om också den 
kännedom om vådan af att utsätta ångpannor för öfverdrifvet höga 
tryck, som industriidkarne vinna genom yrkesinspektörernas och ång
panneföreningarnas anvisningar, allt mer aflägsnar denna våda från 
det industriella området, detta dock icke hindrar att uppköpare af 
gamla ångpannor vid återförsäljning söka sina kunder inom sådana 
kretsar, där yrkesinspektionens anvisningar och råd ej äga inflytande, 
såsom t. ex. bland ägare af ångtröskverk och ångfartyg; och inspek
tören i Stockholms distrikt framhåller, att denna handel, som nu 
äger rum med risk för lif och egendom, alltjämt kommer att fort
fara, såvida icke genom lagstiftningen en gräns sättes därför. 
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Kommerskollegium betonar med anledning häraf, att de exempel, 
som af förenämnda inspektörer i ämnet anförts, utgöra ett ytter
ligare bevis för nödvändigheten af en vidsträcktare och mera effektiv 
kontroll öfver ångpannor, än som kan åstadkommas med tillämpning 
af nu gällande bestämmelser rörande skydd mot yrkesfara. 

Helt visst är kunskapen om de fordringar, som böra ställas på 
en ångpanna för att ernå antaglig säkerhet mot explosion, hos all
mänheten ganska ringa, och det ligger därföre makt uppå att vid 
anskaffandet af ett så farligt redskap städse kunna hafva tillgång 
till tillförlitliga, af sakkunnig person lämnade, uppgifter om det
samma. En ångpanneprofvares värf måste därföre anses vara af 
mycken vikt och det därmed förenade ansvar till följd däraf äfven stort. 

För att kunna råda bot på det här framhållna missförhållande 
i afseende å handel med gamla ångpannor — ett missförhållande, 
som synes Kollegium vara af mycket allvarlig beskaffenhet — har 
blifvit ifrågasatt, att föreskrift borde meddelas såväl om förbud för 
försäljning af ångpanna, utan att densamma är åtföljd af behörigt 
bevis om dess besiktning och profiling, som ock om viss kompetens 
hos de personer, som skulle äga utfärda sådant bevis. 

Lämpliga roster änder minderårigas oeh kvinnors arbete. För vin
nande af likformighet vid tillämpningen af bestämmelserna rörande 
lämpliga raster i lagen den 17 oktober 1900 beslöto yrkesinspektörerna 
vid gemensam öfverläggning inför vederbörande kommerseråd att som 
regel söka genomföra, för minderårig, hvars arbetstid ej öfverstiger 
6 timmar, en rast om minst en half timma; för minderårig, hvars 
arbetstid uppgår till 8 timmar, en rast om minst en timma; för min
derårig, hvars arbetstid uppgår till 10 timmar och därutöfver, två 
raster om hvardera 1 timma eller en middagsrast om 21/3 timma och 
en annan rast om ½ timma eller tre raster, däraf en middagsrast 
om minst 1 timma samt öfriga om hvardera minst ½ timma, samt 
att samtliga raster böra vara så anordnade, att minderårigs samman
lagda arbetstid aldrig öfverskrider 4½ timmar i följd. 

Intresset hos hälsovårds- och kommunalnämnder. Glädjande att nämna, 
skrifver en inspektör, synas hälsovårds- och kommunalnämnder under 
året hafva i någon mån börjat intressera sig för den s. k. »minderårig-
hetslagens» tillämpning, hvilket framgår däraf, att man mången gång 
uti registerböckerna finner, att dessa myndigheter begagnat sig af sin 
rätt att granska registerbok samt de minderårigas skol- och läkarebetyg. 

Kostnadsfri rättshjälp åt skadad arbetare. I sin berättelse af 1901 
omnämnde inspektören i Stockholmsdistriktet ett dödsfall förorsakadt 
genom en transmission i statens järnvägars verkstad vid Liljeholmen, 
där änkan, för att erhålla ersättning, måst väcka kraf vid domstol. 
Absolut utblottad, skrifver han i nu föreliggande berättelse, boende 
i en till bostad apterad vedbod, samt med 7 minderåriga barn, kunde 
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hon först med hjälp af mannens forna arbetskamrater påbörja en 
rättegång, som, trots det sex år nu äro förgångna, ännu (den 28 febr. 
1907) ej är afgjord, och skulle hon aldrig kunnat fullfölja densamma 
om ej den advokatfirma, som åtagit sig hennes sak, förskotterat alla 
omkostnader för vittnesförhör, resor m. m. E t t flertal exempel skulle 
kunna' påvisas, men det sagda synes mer än nog för att framvisa 
behofvet af, att särskildt på detta område sakkunnig jurist bör ge
nom statsmakternas försorg finnas kostnadsfritt tillgänglig för kon
sultation af skadad arbetare, hans efterlämnade rättsinnehafvare eller 
skadeståndspliktig arbetsgifvare, och synes hans verksamhet så sam
manfalla med Riksförsäkringsanstaltens, att han lämpligen borde 
placeras inom densamma. 

Brott mot skyddslagarna. -»Ständig eld». Vid en gardinfabrik hade 
6 minderåriga varit sysselsatta efter kl. 7 på aftonen. Häradsrätten 
ansåg ostridigt, att arbetet vid fabriken förutsätter »så kallad stän
dig eld», men hofrätten var af annan mening. 

Falskt register. I nyssnämnda fall angafs i registret en helt an
nan tidsindelning och arbetstid för de minderåriga än den verkliga. 
Bolaget blef därför dömdt till 100 kr. böter. 

Underlåtenhet att skaffa lttkarebetyg. Ej sällan ha yrkesidkare ur
aktlåtit att, innan minderårig antagits, medelst läkarebetyg förvissa 
sig om hans hälsa och kroppskrafter med hänsyn till det ifråga
varande arbetet. Vid straffets utmätning synas olika domare, på
pekar en inspektör, följt olika normer, och exempelvis i vissa fall 
bestämt bötesbeloppet med hänsyn till antalet minderåriga, som så
lunda antagits i arbetet, och i vissa andra fall med hänsyn till den 
större eller mindre grad af försumlighet som i ett eller annat afse-
ende samtidigt ägt rum. Äfven torde hänsyn hafva tagits till, huru
vida en fabriksidkare eller flera personer i en bolagsstyrelse stått i 
ansvar. Så har exempelvis, då endast en person varit ansvarig yr
kesidkare, en brist af ett läkarebetyg taxerats till 15 kronor, en brist 
af 7 sådana till 20 kronor och en brist af 3 till 50 kronor. Då flera 
styrelseledamöter i ett bolag varit ansvariga yrkesidkare har i ett 
fall en brist af 10 läkarebetyg uppskattats till 3 gånger 20 kronor, 
i ett annat fall en brist af 4 betyg till 3 gånger 10 och i ett tredje 
fall en brist af 4 betyg till 2 gånger 15 kronor. 

Besiktningsl&kares utslag upphftfres ej genom annan lKkaras betyg.-
I ett fall hade en minderårig varit sysselsatt i strid mot besikt
ningsläkarens anteckning i registret. En annan läkare hade emeller
tid varit af annan mening mot besiktningsläkaren och utfärdat nytt 
läkarebetyg, att den minderårige utan men kunde sysselsättas i det 
ifrågavarande arbetet. För sin uraktlåtenhet att låta Konungens 
Befallningshafvande afgöra denna meningsskiljaktighet mellan lä-
karne blef yrkesidkaren dömd till tio kronors böter. 
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Uppgifter om personalens löneförhållanden m. m. 
vid vissa enskilda järnvägar i Sverige. 

[Enligt kollektivaftal, träffade under år 1907.] 

I »Meddelanden»1) har tidigare lämnats en redogörelse för 
de väsentligaste bestämmelserna om aflöning m. m. i flertalet under 
år 1906 ingångna kollektivaftal vid enskilda järnvägar i Sverige. 
Den omfattande lönerörelse, som under nämnda år påbörjades, fort
gick i stor utsträckning äfven under år 1907. I allmänhet var det 
Svenska järnvägarnas arbetsgifvareförening och Svenska järnvägs
mannaförbundet, som genom underhandlingar å resp. förvaltnings 
och personals vägnar afslöto aftalen, hvarvid i de flesta fall den af 
civilministern särskildt förordnade förlikningsmannen tjänstgjorde 
såsom ordförande; i några fall kunde meningsskiljaktigheterna 
endast lösas genom af honom fälld skiljedom. 

Vid de gemensamma förhandlingar för flera större banor, som 
fördes under årets förra del, utarbetades det system för aflöningarnas 
bestämmande och fördelning efter olika ortsgrupper, hvilket åter
finnes i efterföljande tabeller. Då emellertid dessa tabeller af ut
rymmesskäl icke lämpligen kunnat upptaga alla hithörande viktigare 
bestämmelser, hafva åtskilliga af dessa införts i särskilda anmärk
ningar (sid. 339 ff.), hvilka därför torde böra noga observeras. 

Tabellerna upptaga redogörelser för 37 större och mindre järn
vägar (eller system af järnvägar) hvilkas, af kollektivaftalen berörda 
personal, tillsammans uppgår till omkring 8,000 personer. 

Därjämte hafva (å sid. 338) tillfogats vissa uppgifter om 3 
banor, vid hvilka under år. 1906 ingingos kollektivaftal, men hvilka 
icke kunde medtagas i redogörelsen för sistnämnda år. 

1) »Meddelanden» 1907, a. 83 ff. 
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Uppgifter om personalens löneförhållanden m. m. 
enligt kollektivaftal, ingångna 

Bergslagernas, Göteborg—Borås. Gefle—Dala, Stockholm—Västerås—Bergslagens och Traflkaktlebolagets Grängesberg -

E: 1,620—2,100 kr. 5) Ort E: tJ.740-f2,520 kr. 
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vid vissa enskilda järnvägar i Sverige 
under år 1907. 

OxelOsund Järnvägar: 1) Ort E: 1,290—1,590 kr. 2) Ort E: 1,500-1,800 kr. 3) Ort E: l,500—1,800 kr. 4) Ort 
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Uppgifter om personalens löneförhållanden m. m. 
enligt kollektivaftal, ingångna 

Norra Södermanlands Järnväg. 1) Under år 1910 höjes slutlönen med 60 kr. pr år. 
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vid vissa enskilda järnvägar i Sverige 
under år 1907. 
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enligt kollektivaftal, ingångna 

Sala—Gysinge—Gäfle och Dala- Hälsinglands järnvägar. Do första lönerna inom hvarje ort gälla 1907—1908, 
Skåne—Smålands järnväg. J) Dessutom fri hostad. 
Järnvägs A. 8. Stockholm-Saltsjöns järnväg. M Ort D: 1,170—1,530 kr.. E: 1.230—1,590 kr. '') Ort D: 1,440 

E: 1,800—1,710 kr. 5) Ort D: fl.B80t2.460 kr. 
Västergötland—Göteborgs järnväg. >)OrtD: 1.080—1,380 kr. 2 )OrtD: 1,140—1,440 kr. 3) Ort D: 1,200—1,500 
Östra Centralbanan. '1 Päls och pälsmössa tillhandahallas hvart femte år, uniformsmössa hvartannat. 

och banvakt. 



—1,740 kr., E: 1.500—1,800 kr. 3) Ort I): f 1,440—fl,740 kr., E: fl,500—fl,J5<)t» kr. 4 )OrtD: 1.290-1,650 kr., 

kr. «) Ort D: 1,320—1,(580 kr. 5) Ort D: 1.560—1,920 kr. «| Ort I>: 1,860—2.340 kr. 7) Ort D: 1,260—1,620 kr. 
ä) Dessutom fri bostad eller inkvartering-ersättning, beräknad till 20 ", af aflöningen. si ock stationsföreståndare 

vid vissa enskilda järnvägar i Sverige. 337 
under år 1907. 
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Uppgifter om personalens löneförhållanden m. m. vid vissa 
enskilda järnvägar i Sverige 

enligt kollektivaftal, ingångna under år 1906 (jfr »Meddel.» 1907, sid. 83 ff.). 

Härnösand- Sollefteå Järnväg: 1) Banvakt, som åtnjuter fri bostad, skall af sin lön 
afsta 120 kr. pr år. — Milpengar åt den åkande personalen utgå efter samma grnnder 
som förut. — Aftalet omfattar äfven: vagnsmörjare 945—1,545 kr. och förrådsvakt 
1,050—1,350 kr. 

Hesileholm—Markaryds och Markaryd—Veinga järnvägar: ') Beklädnad in natura såsom 
förut. 2) I Markaryd 30 kr. mera pr år. — Milpengar åt den åkande personalen utgå 
efter samma grunder som förut. — Aftalet omfattar äfven: Bfverkonduktör 1,026-1,302 
kr., smörjare och flnkeldare 828—1,104 kr. 

Sölveiborg—Ololttröm Elmhults järnväg: ') Beklädnadsersättning 150 kr. pr år. 
') D:o 125 kr. pr år. 3) Päls och .vintcrmössa samt årligen en sommarmössa tillhanda
hållas. — Milpengar utgå pr 10 km. åt konduktör med 3 öre, packmästare med 2 öre, 
lokomotivförare med 5 öre och lokomotiveldare med 3 öre. växellokomotivföraren i 
Sölvesborg erhåller i milpengar 10 öre i timmen under pågående växling. — För den 
personal, som åtnjuter fri bostad, af dragés af lönen årligen: för 1 mm och kök, event, 
trädgård 120 kr., för 2 rum m. ni. 175 kr. och för 3 rum m. m. 225 kr. 
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Anmärkningar: A. I tabellerna ej upptagna befattningar m. m. 

Bergslagernas, Göteborg—Borås, Gäfle - Dala, Stockholm—Västerås—Bergslagens och 
Trafikaktiebolagets Grängesberg—Oxelösund Järnvägar. 

Aftalet omfattar äfven: materialvakt, vagnförman, eldare å- elektr. kraftstation, 
telegrafarbetareförman, stationsförman och lokputsareförman, ort A: 1,260—1,560 kr., 
B : 1,320—1,620 kr., C: 1,380—1,680 kr., D: 1,440—1,740 kr., E : 1,500—1,800 kr.; träd
gårdsmästare, förreglingsmontör, ångmaskinist och maskinist vid elektr. kraftstation, 
ort A : 1,380-1,860 kr., B : 1,440-1,920 kr., C: 1,500-1,980 kr., D: 1,560-2,040 kr., 
E : 1,620—2,100 kr. ; vagnmästare, verkstadsförman, examinerad maskinist och elektr. 
montör, ort A: 1,500—2,280 kr., B : 1.560—2,340 kr., V: 1,620—2,400 kr., D: 1,680— 
2,460 kr., E : 1,740—2,520 kr. — Vagntillsyningsman och reparationsförman erhålla 
ett lönetillägg af 120 kr. pr år. Portvakt i Göteborg, Gäfle och Ludvika erhåller ett 
lönetillägg af 120 kr. pr år. De kontorsbiträden, stationskarlsförmän och banmästare, 
å hvilkas tjänstgöring, efter vederbörande förvaltnings bepröfvande, särskildt stora 
fordringar måste ställas, erhålla årliga lönetillägg, kontorsbiträden och stationskarls
förmän med 120 kr. samt banmästare med 240 kr. Vagnförmän = sådana, som hafva 
befäl öfver vagntillsyningsman, vagnputsare eller dylika. Med tillämpning häraf hän
föras de bland de nuvarande vagnförmännen vid S.W.B., hvilka ej hafva dylikt befäl, 
t i l l vagntillsyningsman. De nuvarande vagnförmännen vid G.D.J. erhålla ett särskildt 
årligt lönetillägg af 120 kr. Konduktör tilldelas 3 år efter det han ernått högsta 
lönegraden den för banmästare å resp. ort gällande högsta lönegrad. 

Borås—Alfvesta Järnväg. 

Reparationsförman erhåller ett lönetillägg af 120 kr. pr år. 

Bredåkra—Tingsryds järnväg. 

Aftalet omfattar äfven: förste lokomotivförare 1,440—1,872 kr. samt stations
mästare 3 kl . 1.050-1,350 kr., 4 kl. 900—1.200 kr. Den åkande maskinpersonalen 
åtnjuter vid behof päls och pälsmössa, den öfriga åkande personalen kappa. — Sär
skildt aftal är ingånget för följande befattningar: kontorsskrifvare 1,050—1,350 kr., 
stationsinspektor 1 kl . 1,300—1,700 kr., 2 kl. 1,200—1.600 kr. och stationsskrifvare 
1,140-1,500 kr. 

Dala—Ockelbo—Norrsundets järnvägar. 

Banvakt erhåller vid tjänstgöring som förman 15 kr. extra i månaden. Smörjare 
erhåller 5 kr. extra i månaden. Konduktör erhåller 3 år efter det han ernått högsta 
lönegraden ytterligare 120 kr. pr år. Päls och regnkappa tillhandahållas bromsare. 

Engelholm—Klippans järnväg. 

Banvakt i Engelholm erhåller samma lön som stationskarl, med ett tillägg af 
120 kr. pr år för signal- och växeltjänst, banvakt å annan ort 720—960 kr. jämte 
bostad. — Aftalet omfattar äfven: stationsföreståndaro 720—960 kr. jämte bostad. 

Falkenbergs järnväg. 

För kontorabiträde, lok- och vagnputsare, vagnsmörjare, vagnsynare, vagn repa r sw 

och materialvakt utgår samma lön som för stationskarl, dock med tillägg för de bägge 

sistnämnda af 60 kr. pr år. — Aftalet omfattar äfven: stationsmästare 1 kl. 1,200— 

1,500 kr., 2 kl . 1,080-1,320 kr. 

Göteborg—Särö järnväg. 

Förrådsvakt, kolvakt och vagntillsyningsman åtnjuter samma lön som stationskarl 

å resp. ort, äfvenså reparationsförman, hvilken senare därjämte erhåller ett tillägg af 

120 kr., allt pr år. — Aftalet omfattar äfven: stationsmästare 1,200—1,560 kr. 
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Halmstad—Bolmens järnväg. 

Aftalet omfatttar äfven: stationsförman, ort A: 1,020—1.320 kr., C: 1,170—1,470 
kr., stationsmästare 3 kl. 1,200—1.500 kr., 4 kl. 1,080-1,380 kr. 

Halmstad—Nässjö järnväg. 

Vagntillsyningsman och portvakt erhålla ett lönetillägg af 60 kr. pr år. Ban-
gårdsreparationsförman i Halmstad erhåller ett lönetillägg af 240 kr. pr är. De kontors
biträden och stationskarlsförmän, å hvilkas tjänstgöring, efter förvaltningens bepröfvande, 
särskildt stora fordringar måste ställas, kunna erhålla årliga lönetillägg af 120 kr. 
Konduktör tilldelas 3 år efter det han ernått högsta lönegraden den för banmästare å 
resp. ort gällande högsta lönegrad. Nuvarande öfverkonduktörer och konduktörer er
hålla samma lön som banmästare. 

Hvetlanda—Målilla järnväg. 

Aftalet omfattar äfven: stationsföreståndare 2 kl. 1,240—1,710 kr., 3 kl. 1,080— 
1,380 kr., 4 kl . 960-1 ,200 kr . jämte bostad. 

Hvetlanda—Säfsjö järnväg. 

Aftalet omfattar äfven: stationsföreståndare i Hvetlanda 2,400—3,120 (nuv. be-
fattningsh. 3,700 kr.), 2 kl. 1,200-1,560 kr., 3 kl. 1,020-1,380 kr., 4 kl. 920—1.200 
kr. jämte bostad, förste stationsskrifvare 1,460—1,800 kr., stationsskrifvare 1,020— 
1,500 kr., vagnsmörjare och snickare 900—1,140 kr. 

Karlstad —Munkfors, Nordmark—Klarälfvens och Filipstads Norra Bergslags järnvägar. 

Aftalet omfattar äfven: materialvakt och vagnförman, ort A: 1.200—1.500 kr., 
trädgårds- och smedsförmän 1,080—1.380 kr., stationsföreståndare 3 kl. 1,500—1.920 
kr., 4 kl . 1,320-1,560 kr., 5 kl. 1.140—1,5580 kr. 

Lidköping—Skara—Stenstorps järnväg. 

Aftalet omfattar äfven: stationsinästare 1,140—1,440 kr., förste stationsskrifvare 
1,800-2,500 kr., stationsskrifvare i stad 1,320—1,680 kr., pä landet 1,260—1.620 kr. 

Nora Bergslags och Mora Vänerns järnvägar. 

Lokputsare, vagnputsare, kolvakt, na t tvakt och bromsaro åtnjuta samma lön som 
stationskarl å resp. ort, äfvenså förrådsvakt och vagnsmörjare, hvilka sistnämnda där
jämte erhålla ett tillägg af 60 kr. pr år. — Aftalet omfattar i tillämpliga delar äfven 
Mora—Elfdalens Järnväg. 

Norra Hälsinglands järnväg. 

Kontorsbiträde erhåller samma lön som stationskarl jämte ett särskildt årligt 
lönetillägg af 120 kr. — Aftalet omfattar äfven: bromsare, ort A: 720—1,020 kr.. B : 
750—1,068 kr., lokputsare, ort B : 720—1,008 kr. och lokförman, ort B : 1,440—1,800 kr. 

Norra Södermanlands järnväg. 

För stationsföreståndare och stationsskrifvare gäller särskild lönestat. 

Nättraby—Alnaryd—Eringsboda järnväg. 

Den för banvakt gällande lön (900—1,140 kr.) tillkommer äfven stationsföre
ståndare, med tillägg i Eringsboda af 180 kr. pr år. Stationskarls lön utgör: 800— 
1,040 kr., vagnsmörjares och godsvårdares: 840—1,080 kr. — Nuvarande banmästare 
uppkommer ej i högre lön än 1,080 kr. pr år. 

Sala — Gysinge—Gäfle och Dala — Hälsinglands järnvägar. 

Till banvakt, som ombesörjer biljettförsäljning vid hållplats eller sköter svängbro, 

utgår extra ersättning med förut gällande belopp. Konduktör tilldelas 3 år efter det 
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han ernått högsta lönegraden den för banmästare å resp. ort gällande högsta lönegrad. 
— Aftalet omfattar äfven: materialvakt och vagnförman, ort A: 900—1.200 kr. resp. 
960-1 ,260 kr.. B : 960-1,-260 kr. resp. 1,020-1.320 kr. 

Skåne—Smålands järnväg. 

Aflöning till banvakt utgår med 720—960 kr. jämte bostad och bränsle såsom förut. 
— Aftalet omfattar äfven: stationsmästare 840—1.080 kr. jämte fri bostad. 

Järnvägs A. B. Stockholm—Saltsjöns järnväg. 

Konduktör tilldelas 3 år efter det han ernått högsta lönegraden ytterligare 300 kr. 
pr år. — Aftalet omfattar äfven: materialvakt. ort A: 1.260—1.560 kr., D: 1.440— 
1,740 kr., E : 1,500—1.800 kr. 

Uddevalla—Lelångens järnväg. 

Aftalet omfattar äfven: stationsmästare 1,200—1.500 kr. 

Västergötland—Göteborgs järnväg. 

Förrådsvakt, kolvakt och vagntillsyningsman åtnjuter samma lön som stations
karl å resp. ort, äfvenså reparationsförman, hvilkcn senare därjämte erhåller ett tillägg 
af 120 kr., allt pr år. — Aftalet omfattar äfven: stationsskrifvare, ort A: 1.260— 
1,520 kr., B : 1,320—1,680 kr., D: 1,440-1,800 kr., stationsföreståndare 2 kl. 1 ,380-
1,740 kr., 3 kl. 1,260-1.680 kr., 4 kl. 1.140-1.440 kr. 

Östra Centralbanan. 

Ban- och brovakt åtnjuta i lön 700—960 kr. jämte fri bostad eller inkvarterings-
ersättning, beräknad ti l l 20 % af aflöningen. Brovakt erhåller under seglatioustiden 
ett lönetillägg af 10 kr. pr månad. Punipare och kolvakt åtnjuta samma lön som 
stationskarl, vagnsynare 940—1.220 kr., förrådsvakt 1.050—1.350 kr. — Aftalet om
fattar äfven: byråbokhållare 1,200—1,920 kr., verkmästare 2.520—3.120 kr. samt sta
tionsföreståndare 5 kl . 740—980 kr., i kl. 800-1 .040 kr.. 3 kl. 900—1.200 kr., 2 kl. 
1,260—1,740 kr. och 1 kl . 1,950—2.550 kr. (i stad 200 kr. högre). Stationsföreståndare 
erhålla, liksom banmästare och banvakter, antingen fri bostad eller inkvarterings
ersättning, beräknad till 20 ?; af aflöningen. 

B. Redogörelse för ortsgrupperingen. 

Bergslagernas, Göteborg—Borås, Gäfle—Dala, Stockholm — Västerås—Bergslagens och 
Trafikaktlebolagets Grängesberg—Oxelösund järnvägar. 

Ort A = alla här nedan ej särskildt nämnda orter. 
> B = Trollhättan. Öxnered. Mellerud, Åmål, Deje, Kil, Filipstad, (irythyttehed. 

Hellefors, Sikfors. Bredsjö, B:s Hörkcn. Borlänge, Domnarfvet, samtliga sta
tionssamhällen vid (i.B.J. utom beträffaude personal, tillhörande banvakts
klassen, samtliga mellanstationer å linjen Gäfle—Falun, Grycksbo. Rättvik, 
Mora Koret, Orsa, hela linjen Gärle—Valbo, Falun—Korsnäs, Falun—Fräniby 
(Tiskcn), Falun—Östanfors, Jakobsberg, Enköping, Köping, Engelsberg, Fager-
sta, Smedjebacken, Nyhamuiar, Björbo, Vanneboda, Ramnäs, Sala, Norberg, 
Kärrgrufvan, Grängesberg, Kopparberg. Linde. Arboga. 

» C = Lilla Edet, Ludvika, Boks , Gafle, Fafun. V ä s W s . Eskilstuna, Nyköping, 

Oxelösund. 

» D — Göteborg, linjen Hufvudsta—Riddersvik. 

» E = Stockholm. 

Den personal å linjerna Ställdalen—Ludvika å B.J., Stora—Ludvika vid T.G.O.J. 
och Ludvika—Björbo å S.V.B.. som icke åtnjuter dyrortstillägg för ort B eller C samt 
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personal Tid B-J-, boende inom Frändefors och Brålanda kommuner, tilldelas ett sär
skildt lönetillägg af 30 kronor pr är. 

Borås—Alfvesta järnväg. 

Ort A — alla här nedan ej särskildt nämnda orter. 
» A1 = Alfvesta, Grnosjö, Limmared och Svenljunga. 
» B = Värnamo. 
- C = BoVås. 
> D = Göteborg. 

Dyrortstillägget å ort A I är 30 kr. pr år. 

Bredåkra—Tingsryds, Dala—Ockelbo—Norrsundets och Dalslands järnvägar. 

Ort A = samtliga stationer. 

Engelholm—Klippans järnväg. 

Ort A = alla orter utom Engelholm. 

> B — Engelholm. 

Falkenbergs järnväg. 

Ort A = alla orter utom Falkenberg. 

> B — Falkenberg. 

Göteborg—Särö järnväg. 

l/ Ort C = linjen Slottsskogen—Särö. 
> D = Göteborg. 

Halmstad—Bolmens järnväg. 
Ort A = alla orter utom Halmstad. 

» C = Hajinstad. 

Halmstad—Nässjö järnväg och Västra Centralbanan. 

Ort A = alla här nedan ej särskildt nämnda orter. 
> Al = Oskarström, Vaggcryd, Skillingaryd. 
> B — Värnamo, Nässjö, Falköping, Ulricehamn. 
> C = Halmstad, JöaSöping. 

Dyrortstillägget å ort A i är 30 kr. pr år. 

Hjo—Stenstorps järnväg. 

Ort A - alla här nedan ej särskildt nämnda orter. 
» B = Hjo och Tidaholm. 

Hvetlanda—Målilla järnväg. 

Ort A = samtliga stationer. 

Hvetlanda—Säfsjö järnväg. 
Ort A = alla orter utom Hvetlanda. 

» B = Hvetlanda. 

Kalmar—Berga, Kalmar—Torsås, Nybro—Säfsjöströms och Kalmar—Emmaboda Järnvägar. 
Ort A = alla här nedan ej särskildt nämnda orter. 

» B = Nybro. 
» C = Kalmar. 

Karlskrona—Växjö järnväg. 
Ort A = alla här nedan ej särskildt nämnda orter. 

» B = Emmaboda. 
> C — Karlskrona och Väfxjti. 
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Karlstad—Munkfors, Nordmark—Klarälfvens och Filipstads Norra Bergslags järnvägar. 

Ort A = samtliga stationer. 

Till personal bosatt i Karlstad utgår ett dyrortstillägg af 90 kr., i Deje. Fors
haga och Skifed 60 kr. och i Filipstad 80 kr., allt pr år. 

Lidköping —Skara—Stenstorps järnväg. 

Ort A = alla här nedan ej särskildt nämnda orter. 
> B = Lidköping och Skara. 

Nora—Bergslags och Mora—Vänerns Järnvägar. 

Ort A — alla här nedan ej särskildt nämnda orter. 
> B = Kristinehamn, Filipstad, Nora, Karlskoga, Bofors, Vansbro, Persberg, Mora 

och Bredsjö. 

Norra Hälsinglands järnväg. 

Ort A = landet. 
» B = stad. 

Norra Södermanlands järnväg. 

Ort A — alla här nedan ej särskildt nämnda orter. 

» B = Nyby, Hellby, Nyqvarn. 
> C = Eskilstuna. Södertälje. 

Nättraby—Alnaryd — Eringsboda järnväg. 

Ort A = samtliga stationer. 

Sala—Gysinge—Gäfle och Dala—Hälsinglands järnvägar. 

Ort A = alla här nedan ej särskildt nämnda orter. 
> B — Sala och linjen Hagaström—Sveden samt Bollnäs och Orsa. 

Till personal, som stationeras i Gäfle (ort C), utgår ett tillägg af 60 kronor ut
öfver den i staten angifna lönen för befattningshafvare å ort B. 

Siljans järnväg. 

Ort A - samtliga stationer. 
Till personal å linjen Krylbo—Älfnäs. och i stationssamhällena Hedemora, Säter 

och Borlänge, utgår, så länge vederbörande befattningshafvare är stationerad å någon 
af dessa orter, ett lönetillägg af 60 kronor pr år. 

Skåne—Smålands järnväg. 

Ort A = alla här nedan ej särskildt nämnda orter. 
> B = Strömsnäs bruk, Markaryd V., Åstorp, Ljungby och Värnamo. 

Stockholm—Nynäs järnväg. 

Ort B = samtliga stationer. 
Till personal vid Älfsjö med Örby, Södertörns villastad samt Kullsta—Nynäs

hamn utgår ett tillägg af 30 kronor pr år utöfver de för ort B fastställda lönebeloppen. 

Stockholm—Saltsjöns Järnväg. 

Ort D = Henriksdal—Saltsjöbaden. 

. E = Stockholm. 

Södra Dalarnes järnväg. 

Ort A = samtliga stationer. 
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Uddevalla — Lelångens järnväg. 

Ort A = alla orter utom Uddevalla. 
. B = Uddevalla. 

Till personal i Bengtsfors utgår ett t i l lägg af 30 kronor pr år utöfver de för 
ort A fastställda lönebeloppen. 

Varberg—Borås och Borås—Herrljunga järnvägar. 

Ort A = alla här nedan icke särskildt nämnda orter. 

> B = YaTberg. 
» C = Borås. 

Västergötland—Göteborgs järnväg. 

Ort A = landet. 
> B — annan stad än Göteborg. 
> D = Göteborg. 

Östra Centralbanan. 
Ort A = landet. 

> B = Vimmerby. 
> C = Linköping. 

C. Hyresafdrag. 

För bostad, upplåten af järnvägen, afdrages från lönen nedannämnda belopp: 

D. Resekostnadsersättningar, motsvarande förutvarande milpengar. 

Bergslagernas, Göteborg—Borås, Gäfle—Dala, Stockholm—Västerås —Bergslagens och 
Trafikaktiebolagets Grängesberg—Oxelösund järnvägar. 

Förutom den fasta lönen tillkommer den åkande personalen resekostnadsersätt
ning, motsvarande förutvarande milpengar, med följande belopp: 

U n d a n t a g gälla för: 



LÖNEFÖRHÅLLANDEN VID VISSA ENSKILDA JÄRNVÄGAR. 3 4 5 

Borås —Alfvesta Järnväg. 

Förutom den fasta lönen tillkommer den åkande personalen med undantag af 

bromsare resekostnadsersättning, beräknad på samma sätt som förutvarande milpengar. 

Dalslands järnväg. 

Förutom den fasta lönen tillkommer den åkande personalen resekostnadsersätt

ning, motsvarande förutvarande milpengar, med följande belopp: 

allt per 10 km. 
Konduktör, som tjänstgör i sofvagnarna å nattåg, erhåller ett särskildt tillägg 

af 120 kronor per år. 
Eldare, som antages t i l l motorvagnförare, erhåller ett särskildt lönetillägg af 

180 kronor per år. 

Engelholm—Klippans järnväg. 

Förutom den fasta lönen tillkommer den åkande personalen resekostnadsersätt
ning, motsvarande förutvarande milpengar, med följande belopp: 

Falkenbergs järnväg. 

Föratom den fasta lönen tillkommer den åkande personalen resekostnadsersätt
ning, motsvarande förutvarande milpengar, med följande belopp: 

Vid tjänstgöring å växellok i Falkenberg utgår timpenning med 5 öre för lok

förare och 3 öre för eldare. 

Halmstad—Bolmens järnväg. 

Förutom den fasta lönen tillkommer den åkande personalen resekostnadsersätt

ning, motsvarande förutvarande milpengar, med följande belopp: 
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Halmstad—Nässjö järnväg. 

Förntom den fasta lönen tillkommer den åkande personalen resekostnadsersätt-

nlng, motsvarande förutvarande milpengar, med följande belopp: 

Kalmar—Berga, Kalmar—Torsås, Nybro —Säfsjöströms och Kalmar—Emmaboda järnvägar. 

Förutom den fasta lönen tillkommer den åkande personalen resekostnadsersätt
ning, motsvarande förutvarande milpengar, med följande belopp: 

Karlskrona—Växjö järnväg. 

Åt konduktör, lokomotivförare och lokomotiveldare utgå milpengar enligt hi t t i l ls 
gällande grunder. 

Karlstad—Munkfors, Nordmark—Klarälfvens och Filipstads Norra Bergslags järnvägar. 

Förutom den fasta lönen tillkommer den åkande personalen resekostnadsersätt

ning, motsvarande förutvarande milpengar, med följande belopp: 

Nora Bergslags och Mora—Vänerns järnvägar. 

Förutom den fasta lönen tillkommer den åkande personalen resekostnadsersätt
ning, motsvarande förutvarande milpengar, med följande belopp: 

Norra Södermanlands järnväg. 

Förutom den fasta lönen til lkommer den åkande personalen resekostnadBersätt-
ning, motsvarande förutvarande milpengar, med följande belopp: 
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Sala—Gysinge—Gäfle och Dala—Hälsinglands järnvägar. 

Förutom den fasta lönen tillkommer den åkande personalen resekostnadsersätt-
ning, motsvarande förutvarande milpengar, med följande belopp: 

Siljans järnväg. 

Föratom den fasta lönen tillkommer den åkande personalen resekostnadsersätt-
ning med följande belopp: 

Växling beräknas per timme lika med 10 km. 

Skåne—Smålands järnväg. 

Förutom den fasta lönen tillkommer den åkande personalen resekostnadsersätt-
ning, motsvarande förutvarande milpengar, med följande belopp allt pr 10 km.: 

Stockholm—Nynäs järnväg. 

Förutom den fasta lönen tillkommer resekostnadsersättning motsvarande förut
varande milpengar, med följande belopp: 

Järnvägsaktiebolaget Stockholm —Saltsjöns järnväg. 

Förutom den fasta lönen tillkommer åkande personal resekostnadsersättaing med 

följande belopp: 

Södra Dalarnes järnväg. 

Se Siljans järnväg. 

Uddevalla—Lelångens järnväg. 

Förutom den fasta lönen tillkommer den åkande personalen resekostnadsersätt-

ning, motsvarande förutvarande milpengar. med följande belopp: 
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Varberg — Borås och Borås—Herrljunga järnvägar. 

Förutom den fasta lönen tillkommer den åkande personalen resckostnadsersätt-
nlng, motsvarande förutvarande milpengar, med följande belopp: 

Vid växeltjänst utgår ersättning med följande belopp, nämligen för lokförare lij 
öre och för lokcldare 10 öre pr timme. 
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Arbetsinställelser i utlandet. 

I. Frankrike. 

Den franska statistiken öfver arbetsinställelser organiserades år 
1890, då efter föredöme af de förut startade arbetsstatistiska under
sökningarna i Amerikas Förenta Stater och England en arbetsbyrå 
(office du travail) inrättades under departementet för handel och in
dustri. Redan ifrån år 1860 hade det ålegat prefekterna att insända 
redogörelser för inträffande arbetsinställelser i vederbörande departe
ment, en redovisningsskyldighet, som sedermera inskärpts och när
mare bestämts genom upprepade instruktioner af åren 1885, 1892, 1895 
och senast 1905. 1892 års cirkulär ålade prefekterna att vid arbets-
konflikters utbrott omedelbart insända en summarisk redogörelse och 
sedermera vid deras slut komplettera redogörelsen enligt ett detal-
jeradt frågeformulär. De senare instruktionerna hafva afsett att 
göra de således inhämtade upplysningarna allt mer ingående. På 
grundval af detta material och med anlitande af andra källor — 
polismyndigheter, fredsdomare i sådana fall, där medling enligt lagen 
d. 27 dec. 1892 kommit till användning, samt pressen — har arbets-
byrån (fr. o. m. 1899 benämnd Direction du travail) publicerat 
årliga berättelser öfver inträffade arbetsinställelser allt sedan 1890. 

Ett omfattande material för bedömande af arbetskonflikternas 
sociala och ekonomiska betydelse i Frankrike har sålunda blifvit 
hopbragt, och det hade endast varit att önska, att sammanställnin
gen och bearbetningen af detsamma varit mera fullständig. En re
kapitulation af de viktigaste siffrorna för tidsperioden 1890—1899 
har visserligen meddelats, men däremot icke någon textbehandling 
af de således vunna resultaten. Icke heller har upplysning lämnats 
om metoden för primäruppgifternas bearbetning, hvarigenom en kritisk 
värdering af resultaten försvåras eller omöjliggöres. I allt fall tillåta 
dock de summariska tabeller, som meddelas för hvarje år, en 
sammanställning för hela tiden sedan 1890 till belysning af några 
viktigare spörsmål. 

Arbetsinställelsernas antal och omfattning i Frankrike under 
åren 1890—190(5 framgår af nedanstående öfversikt: 
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Det här angifna antalet berörda arbetare torde icke afse det 
högsta antalet i arbetsinställelserna deltagande arbetare. Den franska 
konfliktstatistiken efterfrågar nämligen medeltalet strejkande arbetare 
per dag under hvar fjärdedel af arbetsinställelsens varaktighet. 
Därjämte begäres emellertid — sedan 1895 — upplysning om an
talet berörda inom olika fack utan angifvande af, huruvida härvid 
det högsta antalet afses. Af allt att döma afse ofvan meddelade 
siffror nyss berörda medeltal och angifva således på långt när icke 
det högsta antalet i arbetsinställelser deltagande. 

Påfallande är den hastiga stegringen under de sista åren. En
staka strejkar under 1890-talet förete väl mindre siffror än de 
närmast föregående, men genomgående är dock en tendens af hastig 
stegring, i fråga om såväl antalet arbetsinställelser som deras om
fattning. Förhållandena i Frankrike äro härvid rakt motsatta dem 
i England, där antalet arbetsinställelser successivt nedgått från 
1,145 år 1889 med 322,000 berörda arbetare till allenast 550 år 1907 
med 143,784 arbetare, men analoga med dem i de större kontinental
staterna. Stegringen i Frankrike på de allra sista åren är dock 
mera utpräglad än exempelvis i Tyskland, där likväl statistiken icke 
omfattar arbetskonflikter vid jordbruk och skogsskötsel, hvilka nä
ringsgrenar numera intaga en ganska framskjuten plats i den franska 
konfliktstatistiken. 
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Den franska statistiken lägger särskild vikt på att utröna den 
genum arbetskonflikterna uppkomna förlusten såväl för arbetarne 
själfva som för industrien, en alltid ytterst vansklig uppgift. Utan 
att här ingå på de speciella resultaten i detta afseende, må allenast 
påpekas, att under år 1906 beräknades 9½ mill, förlorade arbetsdagar, 
representerande 2 förlorade arbetsdagar per industriarbetare och år, 
en abnormt hög siffra. Under de föregående åren nådde förlusten per 
industriarbetare och år aldrig upp till en förlorad arbetsdag och var 
merendels betydligt lägre. Närmare framgår detta af den förut å sid. 
350 meddelade öfversikten, då antalet förlorade arbetsdagar därstädes 
fördelas på hela antalet i industrien sysselsatta arbetare, ca 5 mill. 
(Till jämförelse kan för öfrigt meddelas, att förlusten genom under 
åren 1903—1907 inträffade arbetsinställelser i Sverige approximativt 
räknats till öfver 4 mill, arbetsdagar eller per år och industriarbe
tare c:a 22/3 arbetsdagar, detta med inberäknande af 1905 års abnormt 
höga siffra, 2½ mill. arbetsdagar.) 

I afseende på tiden för arbetsinställelsernas början i Frankrike 
meddelas här nedan en procentuell beräkning af konflikternas antal 
månadsvis under olika femårsperioder: 

Denna beräkning, som omfattar 9,565 arbetsinställelser, häntyder 
på en regelmässigt framträdande växling i antalet arbetsinställelser 
under olika årstider. Vårmånaderna, i synnerhet april och maj, ftro 
i regel de lifligaste, medan december företer den lägsta siffran. Fullt 
så utpräglad är icke växlingen under femårsperioden 1896—1900, 
hvilket beror på den utomordentligt stora strejkfrekvensen under 
juli och augusti åren 1899 och 1900. Å andra sidan har år 1906 ex
ceptionellt höga tal för april och maj i jämförelse med hela den 
föregående tiden. Frånsedt detta sista år är emellertid skillnaden i 
detta afseende mellan olika årstider icke fullt så framträdande i 
Frankrike som i Sverige och ännu mindre än i Finland, såsom fram-



352 ARBETSINSTÄLLELSER I FRANKRIKE. 

går af en jämförelse med nyligen (»Medd.» 1908, s. 60) meddelade kvar
talssiffror för dessa länder. Under åren 1903—1906 inträffade i 
Sverige 40 % af samtliga arbetsinställelser under andra kvartalet, i 
Finland 44 %. Otvifvelaktigt är klimatet härvid är den bestämmande 
faktorn, så att den vanligen större frekvensen af arbetsinställelser 
under den varma årstiden framträder mindre skarpt i länder med 
jämnare klimatförhållanden. 

Arbetskonflikternas relativa fördelning på olilca näringsyrenar 
framgår af följande öfversikt: 

Inom de flesta näringsgrenar är förekomsten af konflikter rela
tivt lika stor under de olika femårsperioderna. En afgjord föränd
ring är dock att konstatera inom textilindustrien, där antalet kon
flikter i förhållande till antalet inom samtliga näringsgrenar aftagit 
betydligt, medan jordbruket och transportverksamheten förete en 
fortgående stegring i arbetsinställelsernas antal. 

Arbetskonflikternas utbredning inom olika näringsgrenar framgår 
af nedanstående beräkning af de i konflikter deltagande arbetarnes 
antal i förhållande till hela antalet sysselsatta inom resp. näringsgrenar: 
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Frånsedt året 1906, som företer en utomordentlig stegring inom 
nästan alla näringsgrenar, kan konstateras en växande utbredning af 
arbetsinställelserna inom grufindustrien, den kemiska industrien, läder -
och hårindustrien, textilindustrien, träförädlingsindustrien och trans
portverksamheten. Inom närings- och njutningsämnesindustrien, 
metallindustrien och byggnadsverksamheten hafva däremot konflik
terna, hvad gäller de berörda arbetarnes antal, varit stadda i någon 
tillbakagång under tiden 1901—1905. Dock medförde år 1906 äfven 
inom sistberörda näringsgrenar ånyo betydande stegring, som f. ö. 
redan framträdde under de sista åren af perioden 1901—1905. Någon 
afgjord minskning i arbetsinställelsernas utbredning kan därför näp
peligen konstateras inom någon enda mer betydande näringsgren. 

Särskildt framträder arbetskonflikternas utomordentliga omfatt
ning inom grufindustrien (dit t. o. m. 1899 äfven räknades stenbrott). 
Högsta siffran nåddes under år 1902 med 765 af konflikter berörda 
grufarbetare per tusen sysselsatta. Såväl grufindustrien som metall
industrien och byggnadsverksamheten förete vidare betydande pro
portionstal under år 1906. Påfallande är den ringa utbredningen 
inom närings- och njutningsämnesindustrien samt inom jordbruket. 
Särskildt inom sistnämnda näringsgren medförde dock 1906 en afse-
värd stegring, som häntyder på en sannolik större utbredning i fram
tiden af landtarbetarekonflikterna. 

I afseende på konflikternas orsaker räknar den franska statisti
ken med antalet orsaksfall, så att arbetsinställelser, som föranledts 
af olikartade fordringar, härvid räknas flera gånger. I likhet med 
den tyska, österrikiska och amerikanska statistiken tillåter därige
nom den franska en noggrannare beräkning af tvisteorsakernas före
komst. Den relativa förekomsten af olika orsaker framgår närmare 
af nedanstående öfversikt: 

Antal arbetskonflikter per 100, som helt eller delvis förorsakats af 

De olika orsaksgrupperna stå i tämligen lika förhållande till 
hvarandra under hela tidsperioden. Dock skönjes en afgjord minsk
ning i antalet konflikter förorsakade af lönesänkning, tydligtvis en 
verkan af de i allmänhet bättre ekonomiska konjunkturerna under 
de sista tio åren. Antalet dylika konflikter under hvarje år särskildt 
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afspeglar än tydligare konjunkturernas växlingar. De absolut minsta 
talen förete 1897 och 1906 med resp. 39 och 37 sådana tvisteorsaker 
samt resp. 2,712 och 2,600 berörda arbetare; under dessa år rådde 
som bekant ett lifligt ekonomiskt uppsving. De absolut högsta talen 
påträffas däremot för åren 1902, 1894 och 1893, då den industriella 
verksamheten befann sig i aftagande. Spörsmålet om arbetstidens 
förkortning har på de senaste åren allt mer framträdt, medan det 
mot slutet af LS90-talet var af mindre betydelse] Under år 1906 
föranleddes icke mindre än 383 arbetsinställelser af denna tviste
fråga. I Sverige liksom i Finland och Danmark har däremot arbets
tiden ännu mera sällan förekommit såsom anledning till arbetsin
ställelser. 

I Frankrike framkallas ett relativt stort antal arbetsinställelser 
af tvister om arbetets ledning, arbetares anställande och afskedande 
o. å. Icke mindre än en femtedel af konflikterna under perioden 
1891—1905 äro att räkna hit gentemot 17 % under år 1906. I Sverige 
äro likaledes tvister om afskedade arbetares återtagande — vanligen 
förknippade med föreningsrättsstrider — en ofta återkommande an
ledning till konflikter. Under åren 1906 och 1907 framkallades i 
vårt land icke mindre än resp. 30 och 23 arbetsinställelser bland 
samtliga 277 och 298 af arbetarnes kraf i detta hänseende. Däremot 
förekomma frågor om arbetets anordning och arbetarnes fordran 
på kamraters eller förmäns afskedande vida oftare såsom konflikt
anledningar i Frankrike än i vårt land, häntydande på att de franska 
arbetarne genom sina organisationer söka utöfva ett större inflytande 
på arbetets ledning än hos oss är fallet. 

Af nyss meddelade öfversikt framgår jämväl, att under perioden 
1891—95 60 i. af alla konfliktorsaker i Frankrike voro att hänföra till 
lönespörsmål. Ar 1906 hade däremot lönekonflikternas antal nedgått 
till 49 % af samtliga. Inom lönetvisternas grupp har vidare frågan 
om lönens höjd — löneförhöjning eller lönesänkning —trängts till
baka, medan »andra lönefrågors, d. v. s. tvister om löneformen, sättet 
för aflöningens utbetalande o. d. blifvit en allt oftare återkommande 
tvisteorsak. Absolut taget hafva naturligen tvisterna om lönehöjden 
icke aftagit utan tvärtom, och är deras relativa minskning allenast 
att förklara så, att allt flera detaljerade spörsmål om aflöningen 
uppstått och framkallat öppna konflikter. Äfven i Sverige kan kon
stateras en relativ minskning i lönekonflikternas antal under de sista 
åren, hvarvid likväl är att erinra, att den svenska statistiken i lik
het med t. ex. den finska, danska och belgiska allenast räknar med 
konfliktens hufvudorsak, hvadan en mängd lönespörsmål, som ingå i 
andra tvistefrågor, icke komma till synes. 

I afseende på arbetskonflikternas resultat meddelas här nedan 
en öfversikt för hvarje år öfver det antal arbetsinställelser med 
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kändt resultat, som afslntats enligt arbetarnes fordringar, på arbets-
gifvarnes villkor eller genom ömsesidiga eftergifter, med angifvande 
i hvarje fall af det antal arbetare, som berörts af de olika resultaten. 

Arbetsinställelser med kändt resultat i Frankrike under åren 
1890—1906. 

Sammanfattas de ofvan angifna antalen arbetsinställelser till 
relativa medeltal för femårsperioder, så erhålles följande fördelning 
af resultaten: 

Antal arbetsinställelser per 100 med kändt resultat, 
som afslntats 
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I dessa öfversikter framträder särskildt kompromissens växande 
betydelse vid arbetskonflikters biläggande, något som för öfrigt kun
nat konstateras i nästan alla länder, där statistik öfver arbetsinstäl
lelser förekommer. De genom kompromiss afslutade arbetsinställel
sernas tillväxt har framför allt skett på bekostnad af arbetsgifvare-
segrarne i motsats t. ex. mot hvad fallet är i England, där de rena 
arbetaresegrarna befunnit sig i högst betydande nedgång såväl ab
solut som relativt sedan konfliktstatistikens början år 1889. T fler
talet arbetskonflikter, som sluta med underkastelse för endera par
ten, behålla dock arbetsgifvarne ännu segern i Frankrike, såsom 
också allmänt är fallet i de mellan- och sydeuropeiska staterna. I 
Sverige, Danmark och Finland råder ett motsatt förhållande, så att 
arbetarne merendels genomdrifva sina fordringar i de fall, där icke 
kompromiss förekommer. 

En exakt uppskattning af arbetskonflikternas resultat försvåras 
för öfrigt i den franska statistiken liksom i andra länders däraf, 
att all upplysning saknas huruvida kompromissen hufvudsakligen 
utfallit till endera partens förmån eller verkligen betecknar lika 
stora eftergifter å ömse sidor. 

Vissa sammanställningar af arbetskonflikternas varaktighet och 
resultat, resp. storlek och resultat, som meddelas i den franska sta
tistiken, gifva tillfälle till rätt intressanta slutsatser. Här nedan 
meddelas pä grundval af dessa sammanställningar en procentuell 
beräkning af resultaten vid arbetsinställelser af olika varaktighet 
per femårsperiod räknadt: 
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En viss förskjutning till längre varaktighet kan här konstateras. 
Arbetsinställelserna af tre till fyra veckors längd hafva icke obe
tydligt ökats, på bekostnad hufvudsakligen af arbetsinställelser med 
mindre än en veckas varaktighet. Vidare framgår, att i afseende på 
resultatet de långvarigare arbetsinställelserna i regel slutats genom 
kompromiss eller med arbetsgifvarnes seger; i ytterst få fall hafva 
de längre arbetskonflikterna ledt till ren seger för arbetarnes kraf, 
under år 1906 allenast 7 af tillsammans 137 arbetsinställelser med 
öfver en månads varaktighet. I Danmark har man konstaterat 
samma förhållande, arbetarnes underlägsenhet vid de långvariga ar
betsinställelserna, utan att dock där på grund af det statistiska ma
terialets ringa omfång och otillförlitlighet våga uttala något om före
teelsens allmängiltighet. Liknande statistiska rön har man vidare 
gjort i Nederländerna samt särskildt i Tyskland. 

Resultaten vid arbetsinställelser af olika storlek meddelas här 
nedan i procentuell beräkning på grundval af den franska statisti
kens sammanställningar: 

Liksom i näst föregående öfversikt framträder en stor regelmäs
sighet i förekomsten af arbetsinställelser af olika storlek. Någon 
utveckling mot mera omfattande arbetskonflikter kan knappast 
skönjas, för så vidt icke det osedvanligt stora antalet arbetsinstäl
lelser med öfver 1,000 arbetare under år 1906 häntyder därpå. En 
regelmässig företeelse är, att kompromissen mest förekommit vid af-
slutandet af större konflikter. Arbetsgifvarne hafva haft ett bety
dande öfvertag vid de minsta konflikterna och äfven varit starkare 
än arbetarne vid de största. Arbetarne framträda däremot som jämn
starka med arbetsgifvarne vid de medelstora arbetsinställelserna. 
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Den franska statistiken ägnar särskild uppmärksamhet åt de fall, 
där lagen af d. 27 december 1892 om medling och skiljedom i ar-
betstvister kommit till användning, och lämnar i textform utförlig 
redogörelse för sädana konflikter. Under tidsperioden 1893—1906 
inträffade 9,038 arbetsinställelser. Vid 2,200 konflikter (c:a 24 %) 
försöktes medling enligt 1892 års lag, hvaraf i 102 fall före arbets
inställelsens utbrott. I 108 fall har arbetsinställelsen afslutats innan 
någon förlikningsnämnd bildats, och i 802 fall har medlingsförslaget 
förkastats af endera eller bägge parterna. I återstående 1,290 fall 
har förliknings- eller skiljenämnd konstituerats. Initiativet till med
ling har utgått i 64 fall från arbetsgifvarne, i 1,122 fall från arbe-
tarne, i 51 fall från bägge parterna och i 963 fall från fredsdomaren. 

Ytterst intressanta kalkyler öfver arbetarnes ekonomiska behåll
ning af lönetvister meddelas slutligen af den franska statistiken. 
På grundval af inhämtade upplysningar om lönens höjd före och efter 
arbetsinställelsen beräknas dels den pekuniära förlusten för arbetarne 
under arbetsinställelsens förlopp, dels eventuell vinst af konflikten i 
form af högre lön efter dess slut. Det ekonomiska resultatet för 
samtliga berörda arbetare åskådliggöres sedan genom angifvande af 
det antal dagar, hvarje arbetare i genomsnitt behöfver arbeta för att 
i form af Ökad lön återtaga det förlorade. Under år 1906 med dess 
långvariga och omfattande konflikter ställde sig resultatet i detta 
afseende synnerligen ogynnsamt för arbetarne. I de egentliga löne
konflikterna — föranledda af begäran om löneförhöjning eller af 
lönesänkning — var den direkta löneförlusten för hvarje däraf be
rörd arbetare i medeltal 67-60 frcs, som han behöfde 363 arbetsdagar 
för att sedermera återvinna i form af förhöjd lön. Den tid, som 
sålunda kräfdes för att arbetaren rent ekonomiskt sedt skulle återfå 
sin förra ställning, är emellertid så lång, att — i betraktande af 
prisnivåns förändring, lönevillkorens osäkerhet m. m. —. nettoutbytet 
af lönekonflikterna under år 1906 beräknas hafva varit förlust för 
arbetarne. 
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Polska och galiziska säsongarbetare i Danmark 
år 1907. 

Frågan om de polska och galiziska säsongarbetarnes förekomst 
och ställning samt om vidtagande åtgärder för tillsyn öfver och 
skydd för dem har vid flera tillfällen behandlats i danska riksdagen. 
I anledning af därvid uttalade önskningar anordnade regeringen år 
1907 en utredning af hithörande frågor. På våren detta år lät in
rikesministern genom vederbörande politi-myndigheter verkställa en 
räkning af de ifrågavarande arbetarne; de sålunda inkomna uppgif
terna bearbetades af statens statistiska byrå. På sommaren företogs 
genom inrikesministerns försorg undersökningar rörande särskildt 
bostadsförhållandena vid vissa arbetsställen, där de utländska arbe
tarne i större utsträckning förekommo, hvarjämte införskaffades upp
gifter om den vanligen förekommande lönen, arbetstiden m. m. Med 
ledning af dessa och andra inhämtade upplysningar utarbetade rege
ringen ett »förslag till lag rörande användningen af utländska arbe
tare till arbete vid vissa arbetsställen samt rörande det allmännas 
tillsyn därvid». Detta lagförslag, som för närvarande behandlas 
inom riksdagen, åtföljes af redogörelser för de gjorda utredningarna, 
hvilkas hufvudsakliga resultat här nedan återgifvas. 

Hela antalet polska och galiziska säsongarbetare utgjorde sist-
lidne sommarsäsong 6,047. Af dessa funnos 5,000 eller 75"2 '» på 
öarne mot endast 1,648 eller 24-8 % på Jylland. Låland-Falster 
hade det relativt mycket stora antalet af öfver 2,000. 

Af dessa arbetare voro 6,251 eller 94 % sysselsatta i jordbruket, af 
de återstående 396 eller 6 %, voro de flesta anställda såsom tegelbruks
arbetare. Denna fördelning med hänsyn till sysselsättning var emel
lertid icke fullt likartad öfver hela landet, ity att på öarne 6'4 %, 
men på Jylland endast 4'4 %, hade sysselsättning utom jordbruket. 

Hvad fördelningen mellan könen beträffar, så befanns det, att 
af samtliga 6,047 personer voro 2,164 eller en tredjedel män samt 
4,483 eller två tredjedelar kvinnor. Denna fördelning var emellertid 
väsentligen olika inom hvardera af ofvan nämnda två grupper arbe
tare, enär inom jordbruket kvinnorna voro i långt öfver vägande fler
tal, men bland de arbetare, hvilka sysselsattes utom jordbruket, voro 
tre fjärdedelar män och endast en fjärdedel kvinnor. 
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Frågan i hvad mån behofvet af arbetskraft inom jordbruket till
godoses genom denna import af polska och galiziska arbetare be
lyses i någon mån af följande ofversikt: 

Flertalet af de utländska arbetarne sysselsattes på större egen
domar; endast en knapp sjättedel anträffades vid de egentliga bond
gårdarne. 

De utländska arbetarne voro fördelade på tillsammans 771 går
dar. Af dessa hade 353 gårdar 1—4 sådana arbetare, 195 gårdar 
5—9 arbetare, 120 gårdar 10—14 arbetare, 37 gårdar 15—19 arbetare, 
47 gårdar 20—29 arbetare samt 17 gårdar 30 arbetare och däröfver. 

Arbetstiden för polska och galiziska arbetare sammanfaller i 
verkligheten vanligen med den för gårdarnes öfriga landtarbetare, 
men är i arbetskontrakten i regel bestämd till 12 timmar pr dag. 
Den räknas oftast från 5 f. m. till 7 e. m. med afdrag af 2 timmar 
för 3 raster, öfvertidsarbete betalas med 18 öre pr påbörjad timme 
för män öfver 20 år samt 14 öre för kvinnor och män under 20 år. 

Löneförmånerna utgå dels i kontant lön och dels i form af na
turaförmåner. Dessutom bekostar arbetsgifvaren resan från den 
polska eller galiziska gränsen till arbetsstället samt åter. 

De olika arbetsgifvareorganisationerna inom landtbruket hafva 
utarbetat tariffer för den kontanta lönen. Betodlarnes tar i f f 1 , som 
tillämpas vid flertalet arbetsställen på Låland-Falster, upptager föl
jande lönesatser : 

1 Enligt den tariff, som tillämpas af en annan arbetsgivareorganisation, delas de 
manliga arbetarne i 4 olika aflöningsgrupper, nämligen 1) pojkar under 18 år; 2) män 
18—22 år; 3) män öfver 22 år samt 4) kraftiga män, som kunna utföra allt slags 
arbete. Af dessa erhålla grnpp 2 något lägre och grnpp 3 något högre aflöning än den 
här ofvan för män öfrer 20 år angifna. 

Då arbetarne stå i direkt kontraktsförhållande till en medföljande (tysk) upp-
syningsman, erhålla de vanligen något lägre aflöning. 
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Ackordspriser. 
(Ackordsarbete betalas pr »Magdebarger Morgem; 1 tunnland = 2,16 Morgen). 

Sockerbetor : 

Foderbe tor : 

P o t a t i s : 

Vid ackordsarbete kan förtjänsten i genomsnitt beräknas till 
2'10 kr. för kvinnlig samt 2-4o kr. för manlig arbetare. Verkligt 
duktiga arbetare kunna dock komma upp till en dagsinkomst af 
omkring 3 kr. 

Härtill komma emellertid för samtliga dessa arbetare na tura
förmåner, nämligen fri bostad med belysning och bränsle samt 12½ 
kg. potatis pr vecka och 1 1. skummad mjölk dagligen. Värdet af 
dessa förmåner beräknas utgöra: bostaden 10 kr. samt bränsle och 
lyse 5 kr. pr person och säsong; potatisen 4 öre pr kg. samt mjölken 
2 öre pr liter. 

Därjämte får arbetsgifvaren vidkännas värfnings- och rese
kostnad, d. v. s. utgifter för arbetarnes anskaffande och resa till 
arbetsstället, uppgående sammanlagdt till omkring 50 kr. pr arbetare. 

Oafsedt den kontanta lönen ställa sig sålunda arhetsgifvarens 
allmänna omkostnader pr arbetare och säsong — under förutsättning 
att arbetssäsongen varar 15 april—20 november eller 220 dagar, 
hvaraf 180 arbetsdagar — på följande sätt: 

Fördelas detta belopp på 180 arbetsdagar, så erhåller man till 
resultat en omkostnad pr dag och arbetare af 47 öre. 

Lägges härtill den kontanta daglönen, — med iakttagande af 
den högre lönesatsen under skördetiden — så blir arhetsgifvarens 
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hela utgi f t pr säsong för manlig arbetare (i högsta lönegruppen) 369 
kr. samt för arbeterska 302 kr. 40 öre. Motsvarande belopp pr dag 
blifva resp. 2 kr. 5 öre samt 1 kr. 68 öre. 

Hvarje arbetares kontanta förtjänst pr säsong uppgår till: 

För manlig arbetare (högsta lönegruppen) blir beloppet med 
samma tidsberäkning 285 kr. 

Vid ackordsarbete blifva arbetsförtjänsten samt arbetsgifvarens 
kostnad betydligt större. Inom sockerbetsodlingen, där ackord van
ligen förekommer, kan arbetsgifvarens kostnad beräknas på föl
jande sätt: 

För kvinnor. 

Med 180 arbetsdagar blir detta för arbetsgifvaren en genom
snittskostnad af 2 kr. 15 öre pr dag och kvinnlig arbetare. Hennes 
kontanta genomsnittsförtjänst utgör l-6 9 kr. pr dag. 

Arbetsgifvarens motsvarande kostnad för vuxen manlig arbetare 
uppgår pr säsong till 440 kr. 90 öre samt pr dag till 2 kr. 45 öre; 
en vuxen manlig arbetares kontanta inkomst utgör i medeltal 2 kr. 
3 öre pr dag. 
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Sjukkasseverksamheten i Danmark under år 1906. 1 

Den danske sjukkaaseinspektörens senaate årsberättelse, om
fattande verksamheten under 1906, visar, att antalet erkända sjuk
kassor i riket under året ökats med 40, nämligen från 1,379 vid 
årets början till 1,419 vid dess slut. Bland de nytillkomna kassorna 
var äfven en på Färöarne, den första i sitt slag, hvilken likväl icke 
medräknats i nedanstående uppgifter. I det egentliga Danmark 
fanns det vid 1906 års utgång erkända sjukkassor i alla städer utom 
tre samt i 91-3 % af landskommunerna. 

Sjukkassornas medlemsantal hade under året ökats] från 473,694 
till 513,668, utgörande 19-8 af hela folkmängden samt 29-7.% af be
folkningen öfver 15 år. Af medlemmarne voro 50" 6 % kvinnor 
hvarvid de köpenhamnska kassorna med 61,722 män mot 67,070 
kvinnor visade den största differensen, under det att medlemsantalet 
i landets öfriga kassor var ungefärligen jämnt fördeladt mellan könen. 
4/5 af kassorna hade mellan 100 och 500 medlemmar, 8 % under 100 
och 12 % öfver 500. Genomsnittsantalet medlemmar per kassa var 
vid årets slut 362, hvilken siffra emellertid svängde mellan så stora 
olikheter som 1,697, hvilket var hufvudstadens och 231, som var de 
jylländska landsbygdskassornas genomsnittstal. 

De erkända sjukkassornas tillgångar utgjorde vid 1905 och 1906 
års slut resp. 5,113,687 kr. samt 5,670,848 kr., eller kr. 10-73 och 
11-04 per sjukkassemedlem, hvarvid statsbidraget för det löpande 
året har medräknats i tillgångarna vid årsslutet, ehuru det först 
utbetalas under det följande räkenskapsåret (med fråndrag af denna 
summa samt utelöpande skuld bli tillgångarna vid 1906 års slut 
3,979,660 kr. eller 7 kr. 74 öre per medlem). De anförda siffrorna 
utvisa således en förmögenhetsökning af 557,161 kr., hvilket är ett 
betydligt högre belopp än för något föregående år alltsedan sjuk
kasselagens första tillämpning (1893). Procentantalet kassor med för
mögenhetsminskning under år 1906 var också mindre än under de 
närmast föregående åren, men något större än under de första åren 
efter 1893. På samma sätt finner man, att förmögenhetsökningen, 
uträknad i förhållande till medlemsantalet, visar en siffra för 1906 
(kr. 1-08), som är högre än för åren närmast förut, men mindre än 

1 Jfr till denna redogörelse motsvarande referat f8r dansk sjukkasseverksamhet 
nnder 1905, »Meddel.» 1907, ss. 397 ff. 
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för perioden 1893—98 (medeltal: kr. 1-46). Den relativa förmögen
hetsökningen (d. v. s. per medlem) står därvidlag icke i något direkt 
sammanhang med den absoluta, något som tabellerna tydligt utvisa, 
och som är anmärkningsvärdt, enär det häraf framgår, att kassornas 
absoluta förmögenhetstillväxt icke alltid kunnat uppväga ett till-
ökadt medlemsantal. Det är emellertid den relativa förmögenhets-
siffran, som är den afgörande för bedömande af en kassas liksom af 
hela sjukkasseverksamhetens ekonomiska bärkraft. 

Kassornas inkomster och utgifter under år 1906 framgå af föl
jande tabell: 

Inkomster. 

Utgifter. 

Mellan stads- och landsbygdskassor framstår i likhet med före
gående år rörande budgeten den skillnaden, att under det att med-
lemsafgifterna spelade en större roll för inkomsterna i städerna än 
på landet (71-6 % mot 535 % af alla inkomster) så ha räntor, kom
munala bidrag, gåfvor o. d. en större betydelse för kassorna pä 
landsbygden än för stadskassorna (8-9 % mot 35 %). Statsbidraget 
utgör för de förstnämnda 1/3, för de senare 1/4 af inkomsterna. Hvad 
utgifterna beträffar, så äro de för sjukhjälp, medicin och förvalt
ningskostnader betydligt större i städerna än på landsbygden (resp. 
38-3, 148 och 8-7 % mot 21-7, 66 och 4.8 %. af alla utgifter) medan 
kassorna på landet ge ut mer än dubbelt så mycket för läkarevård 
som stadskassorna (55 mot 26.6 %). 
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Fördelas vissa af budgetens poster per medlem finner man, att 
af det under året utanordnade statsbidraget kom 3 kr. 2 öre på hvarje 
medlem vid 1906 års slut, men 3 kr. 29 öre vid utgången af 1905, 
hvars medlemssiffra legat till grund för beräkningen af det under 
1906 utbetalade statsunderstödet. Andelen per medlem i kassornas 
utgifter uppgick för kontant sjukhjälp till 3 kr. 22 öre, för läkare
vård till 3 kr. 81 öre, för medicin till 2 kr. 45 öre, för sjukhusvård 
till 1 kr. 5 öre samt för förvaltningskostnader till 75 öre eller till
sammans till 11 kr. 28 öre mot 10 kr. 86 öre föregående år. 

Antalet sjukdagar per medlem utgjorde under 1906 4-9 för man 
och 43 för kvinnor, hvarvid det i likhet med alla föregående år 
visat sig, att stadskassorna ha större antal sjukdagar för män än 
för kvinnor, under det att i landsbygdskassorna det motsatta för
hållandet är rådande. Likaså var sjukdagarnas antal, liksom stän
digt förut, äfven under år 1906 störst i stadskassorna. 
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Registrering af sjukkassor i Sverige år 1907. 
Fjärde kvartalet. 

(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 
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Arbetslösheten inom arbetareorganisationerna i 
Norge åren 1904-1907. 

Med ledning af de båda officiella norska publikationerna »Statis
tisk Aarbok» och »Arbeidsmarkedet» meddelas här nedan några rela
tiva uppgifter för arbetslöshetsfrekvensen i Norge under olika månader 
af åren 1904—1907. Uppgifterna äro beräknade på grundvalen af regel
bundna månatliga rapporter från fackföreningar1 och gälla för år 
1904 c:a 11,000, för år 1905 c:a 12,000, för år 1906 från 12,000 till 
18,000 samt för år 1907 c:a 20,000 arbetare inom olika yrken och 
delar af landet. 

För belysande af arbetslöshetens frekvens bland säsongarbetarne 
må anföras följande uppgifter rörande antalet arbetslösa pr 100 med
lemmar vid slutet af livarje månad under år 1906 i Kristiania: 
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Arbetslösheten inom Svenska järn- och metall-
arbetareförbundet. 

Februari och mars månader år 1908. 

I tidskriftens tredje häfte för innevarande år (s. 248 ff.) lämnades 
en närmare framställning rörande det material, som föreligger till 
bedömandet af arbetslösheten inom järn- och metallarbetareförbundet, 
samt om de förutsättningar, efter hvilka de därur erhållna resul
taten böra bedömas. Under hänvisning till denna redogörelse samt 
under betonande af, att de till buds stående uppgifterna på grund 
af sin karaktär måtte betraktas såsom minimisiffror, lämnas å sid. 
371 en tabellarisk öfversikt öfver arbetslöshetsförhållandena inom 
förbundet under februari och mars månader. 

Erinras må, att då i vissa fall inom ett län arbetslösheten vid 
månadens början icke angifvits med samma tal som vid föregående 
månads slut, detta förhållande delvis beror på brister i rapporterna 
från vissa förbundsafdelningar, men till hufvudsaklig del förklaras 
däraf, att uppgifterna för de olika månaderna icke afse alldeles 
samma orter och medlemsantal. 

Därjämte bör observeras, att arbetslöshetsunderstöd utbetalas 
äfven såsom reshjälp åt förbipasserande förbundsmedlemmar, hvari-
genom understödsbelopp kunna vara upptagna för sådana orter, där 
inga arbetare finnas angifna såsom arbetslösa. 

Arbetslösheten inom hela förbundet under årets tre första må
nader belyses af följande uppgifter: 

Under den tidrymd dessa uppgifter afse, 1 jan.—1 april, visar 
sig sålunda en oafbruten ökning af arbetslösheten, snabb under fe
bruari, tämligen obetydlig under mars. Vid granskning af tabellen 
finner man, att arbetslösheten i största utsträckning varit tillfinnan-
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des i Stockholm med omgifningar samt i Skåne äfvensom att i dessa 
trakter arbetslösheten var i tydligt tilltagande ännu under mars. 

Beträffande de arbetslösas fördelning under olika yrkesspeciali
teter föreligga följande uppgifter:1 

I brist på tillförlitliga uppgifter rörande hela antalet arbetare af 
de olika specialiteterna, som tillhöra förbundet, kan här ej afgöras, i 
hvad mån arbetslösheten är proportionsvis större inom den ena eller 
andra gruppen af arbetare. För dem alla har de arbetslösas antal 
ökats under den här behandlade perioden. Starkast framträder 
denna tillväxt för manufakturarbetarne samt bland de af byggnads
verksamheten nära beroende rörarbetarne. 

1 Dessa uppgifter afse naturligtvis ej hela (det delvis approximerade) antalet 
arbetslösa änder månaden, utan endast dem, som redovisats i korrekta rapporter. 
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Arbetslösheten inom Svenska järn- och metallarbetareförbundet. 
Februari och mars månader 1908. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Mars månad år 1908. 

Under hänvisning till de efterföljande tabeller, som närmare 
redogöra för verksamheten vid hvar och en af de offentliga arbets
förmedlingsanstalterna i riket, lämnas här en sammanfattande fram
ställning af de viktigaste resultaten under sistlidne mars månad. 

Öfversikt af verksamheten under mars månad år 1908. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Vid de under mars månad verksamma anstalterna gjordes till
hopa 7,584 ansökningar om arbete (5,210 under mars 1907), hvaraf 
4,867 af män (3,408 föreg. år) och 2,717 af kvinnor (1,802 föreg. år). 
Samtidigt anmäldes 6,374 lediga p la tser (6,629 föreg. år), nämligen 
2,458 för män (2,887 föreg. år) och 3,916 för kvinnor (3,742 föreg. år). 
Hela antalet t i l l s a t t a p la tser uppgick till 2,932 (2,798 föreg. år), 
bland hvilka 1,544 besattes med män (1,692 föreg. år) och 1,388 
med kvinnor (1,106 föreg. år). Vid jämförelse med de resultat, som 
af samma anstalter (utom Gäfle och Kristianstads läns) ernåddes 
under mars månad 1907, finner man sålunda för de kvinnliga afdel-
ningarna en betydande ökning i frekvensen, men för de manliga 
afdelningarna minskning i antalet lediga och tillsatta platser, men 
ökning för arbetsansökningarna. 

Bland de särskilda anstalterna uppvisa gifvetvis de i storstäderna 
belägna den största omsättningen af arbetskraft; en relativt större 
frekvens framträder äfven vid de anstalter, som fungerat under 
någon längre tid och därunder hunnit förvärfva mera omfattande 
förbindelser och förtroende. Närmare upplysningar rörande verk
samheten vid de olika anstalterna kunna inhämtas ur de efter
följande tabellerna. 

Dessa lämna äfven uppgifter om den offentliga arbetsförmed
lingens betydelse för olika yrkesgrenar. Inom det manliga a rbe te t 
kommo de flesta tillsatta platserna på grofarbetet (708), jordbruket 
(267), landttransporten (177), byggnadsverksamheten (170) samt metall-
och maskinindustrien (80). Flertalet tillsatta platser för kv innor 
förekommo inom det husliga arbetet (1,158), hotell-, kafé- och 
restaurantrörelsen (122) samt jordbruket och. beklädnadsindustrien (28). 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 
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På 100 lediga platser kommo:1) 

Af de ofvanstående absoluta talen framgår, hurusom den man
liga afdelningen nästan uteslutande har att sysselsätta sig med 
hnfvudgrupperna industri och handtverk, handel och samfärdsel, 
grofarbete samt jordbruk och skogshushållning. Inom det kvinnliga 
arbetet dominerar gruppen husligt arbete, hvarjämte en afsevärd 
frekvens äfven förekommer för handel och. samfärdsel samt industri 
och handtverk. 

Antalet platser, som under mars tillsatts utom resp. orter. 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes sålunda 
under månaden 379 platser, hvaraf 288 manliga och 91 kvinnliga; 
motsvarande tal föregående år voro resp. 305, 229 och 76. Dessa 
siffror utvisa, att anstalterna i allt större utsträckning lyckas att 
till landsbygdens näringslif återföra den i städerna förefintliga eller 
till dem 'inströmmande arbetskraften. Ökningen af denna del utaf 
anstalternas verksamhet berodde uteslutande på ökad förmedling 
till jordbruket. 

Arbetsmarknadens läge belyses i många hänseenden af de efter
följande tabellerna äfvensom af de här ofvan meddelade siffersamman-

1) Proportionstal hafva här ej beräknats i de fall, då de absoluta talen äro sma. 
Dessa hafva dock medräknats i >tillsammans>, hvaraf förklaras vissa skiljaktigheter 
mellan de änder denna rubrik uppförda talen samt de detaljsammor, som finnas angifna. 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING MARS 1908. 375 

ställningarna. Betraktar man samtliga anstalternas verksamhet så
som en helhet, så finner man, att inom det manl iga arbetet på 
100 lediga platser belöpte sig 198 arbetsansökningar mot 118 under 
mars månad föregående år. En afsevärd försämring har sålunda 
inträdt med afseende å tillgången på arbete, och särskildt synes 
detta gälla om hufvudgruppen industri och handtverk, där proportions
talet mellan arbetsansökningar och lediga platser beräknats till 416. 
Detta resultat beror framför allt på byggnadsverksamheten, som 
företer en synnerligen stark disproportion mellan tillgång och efter
frågan på arbetskraft. Endast inom jordbruket funnos lediga platser 
till större antal än arbetsansökningarna. Af resultaten vid arbets
förmedlingsanstalterna att döma, synas dåliga konjunkturer särskildt 
varit rådande i Göteborg, Karlskrona, Malmö och Hälsingborg; 
något bättre var ställningen i Stockholm samt å de mindre orterna. 

Proportionstalen mellan antalet arbetsansökningar och lediga 
platser äro visserligen för mars något förmånligare än för näst
föregående månad, men detta synes i allmänhet varit beroende därpå, 
att en mängd manliga arbetare, särskildt byggnads- och grofarbetare, 
funnit det utsiktslöst att anmäla sig å anstalterna. I jämförelse 
med förhållandena under motsvarande tid år 1907 voro resultaten 
för mars till och med sämre än för februari. 

Äfven för det kv innl iga arbetet uppvisar gruppen industri 
och handtverk större tillgång på arbetskraft än på arbete. I öfrigt 
rådde som vanligt brist på arbetssökande, särskildt till jordbruket. 

Arbetslösheten har otvifvelaktigt under mars mångenstädes fram-
trädt i större omfattning än under februari; af allt att döma hafva 
ej heller förhållandena under den- närmast följande tiden uppvisat 
någon större förbättring, oaktadt vårmånaderna eljest bruka utmärkas 
af synnerlig lifaktighet. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

a) Allmän öfversikt. 
Storkholm. Manliga afdelningen. Fortfarande utmärker sig arbetsmarknaden 

för en synnerligen begränsad tillgäng pä arbete. Om också ej sifferuppgifterna vittna 
om någon ytterligare försämring, har dock den arbetsbrist, som tidigare konstaterats 
inom exempelvis metall- och maskinindustrien och byggnadsfacken, snarare till- än af-
tagit. Äfven tillgången på grofarbete inom staden har under större delen af månaden 
varit oroväckande knapp. Endast i början af månaden beredde det då inträffade ym
niga snöfallet arbetstillfällen åt ett antal arbetslösa. De arbetsmöjligheter, som jord
bruket erbjuder, äro föga efterfrågade. — Kvinn l iga afdelningen synes, att döma 
af det stora antalet anmälda lediga platser, allt mer och mer tillvinna sig husmödrar
nas förtroende. Flertalet af dessa platser äro afsedda att tillsättas under nästa månad. 

Norrköping. Den fortfarande, särskildt inom byggnadsfacken, rådande arbetslös
heten är större än af rapporten framgår, enär de arbetssökande känna till, att de an
mälda platserna i denna bransch äro högst få. Däremot finnes god tillgång på arbete 
vid jordbruket. 
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Karlskrona. Arbetsmarknaden bar till följd af den blida väderleken något för
bättrats. Någon arbetslöshet har ej förekommit under sista delen af månaden, enär 
staden föranstaltat om arbete för de arbetslösa, som äro där mantalsskrifna. 

Krlrtlanatads lSn. Arbetstillgången har under den gångna månaden varit mindre 
god, särskildt beträffande byggnadsverksamheten. Inom jordbruket råder däremot stor 
brist på lämplig arbetskraft. — Liknande tyckes förhållandet vara inom husligt arbete, 
där det i synnerhet är stor efterfrågan på ensamjnngfrnr. 

Malmö. Inom nästan alla branscher synes en stagnation hafva inträdt. Tillgången 
å arbetskraft är mycket stor utom för jordbruket. De kommunala arbetena synas i 
viss mån försenade genom löneaftalens uppsägning; den enskilda företagsamheten har 
dämpats af den knappa penningetillgången. För jordbruket saknas tämligen allmänt 
arbetskraft, hvilket till väsentlig del torde bero på motviljan mot anställning enligt 
tjänstehjonsstadgans bestämmelser. — Yngre arbetskrafter till industrien samt spring
pojkar hafva varit de enda, som i någon större mån vunnit efterfrågan. — Liknande 
synes förhållandet vara beträffande kvinnlig arbetskraft till hemmen. 

Lund. Arbetstillgången har denna månad varit betydligt bättre än föregående, 
dock förekommer ännu arbetslöshet. Kungörelsen i tidningarna om att arbete af 
drätselkammaren igångsatts för i staden bosatta arbetare, tillförde arbetsförmedlingen 
en del arbetssökande från andra orter. 

Hälsingborg. Efterfrågan på arbete har inom byggnadsfacken varit betydligt större, 
än som framgår af de i tabellen meddelade uppgifterna. Inom jordbruket har, som 
vanligt vid denna årstid, efterfrågan på arbetskraft mest afsett tjänsteplatBer mot 
aftal till oktoberflyttningen, hvarpå numera endast ett fåtal reflektera. Däremot hafva 
daglöns- och månadsplatser blifvit i de flesta fall genast tillsatta. 

Göteborg, k manl iga afdelningen har arbetsmarknaden varit mycket dålig 
och stor arbetslöshet varit rådande inom de flesta yrkesgrupper, med undantag endast 
för jordbruket samt de yrkesgrenar, där äfven kvinnlig arbetskraft användes. Under 
senare hälften af månaden har någon förbättring inträdt, hufvudsakligen beroende därpå 
att den blida väderleken tillåtit såväl stadens arbetschefer som enskilda arbetsgifvare 
att redan nn upptaga en del arbeten, som eljest först längre fram bruka sättas i 
gång. — Å k v i n n l i g a afdelningen har arbetsmarknaden däremot varit synnerligen 
god, och brist pä arbetskraft har varit rådande inom de flesta yrkesgrupper med 
undantag endast för hotellstäderskor, serveringsflickor Bamt första tiden äfven för tvätt-
och rengöringsarbeterskor. 

Karlstad. Å manl iga afdelningen tyckes arbetstillgången vara bättre än under 
föregående månad och jämngod med motsvarande månad förra året. — A k v i n n l i g a 
afdelningen har under denna månad tillsatts mer än dubbelt så många platser som 
under mars månad 1907. 

GIfle. Inom de flesta yrkesgrenar har ställningen på arbetsmarknaden under mars 
månad ytterligare försämrats. Den öfverflödiga arbetskraften fick dock under förra 
hälften af månaden liflig sysselsättning med snöskottning såväl i staden som på järn
vägarna. 

SundiTall. TJnder månaden har arbetstillgången varit något bättre för grofarbetare 
än föregående månad. De arbetslöses antal är dock fortfarande stort. 

b) Tillgången på arbetskraft: 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 
Verkstads- o. byggnadsarbetare alla slag, Jordbruksarbetare o. kvinnliga tjänare, 

kontors-, butiks- o. lagerpersonal, åkeri-
arbetare, eldare, fabriks- o. grofarbetare. 
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Norrköping. 

Äldre textilarbetare, brädgårdsarbetare, 
fllare o. bänkarbetare, kontors- o. butiks
personal, kuskar o. åkeriarbetare, eldare 
o. maskinister, grofarbetare. 

Byggnadsarbetare, transportarbetare, han
delspersonal o. grofarbetare. 

Murare, timmermän, murarbetsmän, grof
arbetare samt mani. o. kvinnl. kontors-
o. butiksbiträden. 

Möbel- o. maskinsnickare, smeder, fllare, 
maskinarbetare, jord- o. schaktnings-
arbetare, byggnadssnickare o. -timmer
män, rörläggare, maskinister o. eldare, 
manlig o. kvinnlig kontors-, butiks- o. 
magasinspersonal samt kontorsstäder-
skor. 

Fabriks- o. grofarbetare. 

Murare, byggnadssnickare, timmermän, må
lare, mureriarbetsmän, fabriksarbetare, 
flera slag, sjömän, eldare o. grofarbetare. 
— Kontorsstäderskor. 

Brädgårdsarbetare, bleck- o. plåtslagare, 
smeder, fllare, maskinarbetare, handt-
langare, maskin-, möbel- o. byggnads
snickare, grofarbetare m. fl. — Hotell
städerskor, serveringsflickor samt tvät t -
o. rengöringsarbeterskor. De förra dock 
endast under förra hälften af månaden. 

Sågverks- o. brädgårdsarbetare, byggnads
arbetare, bokhållare o. expediter samt 
grofarbetare. 

Metall- och maskinindustriarbetare, bygg
nadssnickare o. timmermän, eldare, stuf-
veri- o. grofarbetare. — Hjälpgummor. 

Byggnadssnickare, grofarbetare, bokhållare 
o. expediter. — Hus- o. barnjungfrur. 

Jordbruksarbetare, springpojkar. — Jord-
bruksarbeterskor, hus- o. barnjungfrur, 
ensamjungfrur, kokerskor o. köksor. 

Drängar o. mjölkjungfrur t i l l landet samt 
hus- o. ensamjungfrur t i l l såväl stad 
som land. 

Jordbruksarbetare, bud o. springpojkar. — 
Jordbruksarbeterskor, tjänsteflickor, alla 
slag, samt passflickor. 

Jordbruksarbetare. — Tj&narinnor, alla 
slag. 

Drängar o. ryktare mot aftal t i l l d. 24 okt., 
lärlingar o. springpojkar. — Mjölkpigor, 
diskerskor, köksjungfmr, hus- o. barn
jungfrur, kokerskor o. ensamjungfrur. 

Jordbruksarbetare, lärlingar o. springpojkar. 
— Inom de flesta grupper å kvinnl. af-
delningen. Särskildt ensamjunfrur, barn
jungfrur o. passflickor. 

Manliga o. kvinnliga jordbruks- o. ladu
gårdsarbetare. 

Jordbruks- och ladugårdsarbetare samt 
kuskar o. åkeriarbetare t i l l landet. — 
Kokerskor o. ensamjungfrur. 

Ladugårdsjungfrur. 

Karlskrona. 

Kristianstads län. 

Malmö. 

Lund. 

Hälsingborg. 

Göteborg. 

Karlstad. 

Gäfle. 

Sundsvall. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling mars 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling mars 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling mars 1908. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling mars 1906. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Mars månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
Mars månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
Mars månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
Mars månad 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING MARS 1 9 0 8 . 3 8 9 

arbetsförmedling. 
år 1908. 



390 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm.: Rörande priserna för halffet ost, olika sorters bröd (särskildt hvetebröd) och kaffe 
pa, att olika kvalitéer afses. Med afseende å dessa varuslag möta nämligen stora svårigheter att 



märkes, att uppgifterna frän olika orter äro mycket varierande, hvilket till stor del torde bero 
fixera begreppet >ordinär> vara. 

under februari månad år 1908. 391 
och medelpris. 



392 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under februari månad år 1908. (Forts.) 393 
och medelpris. 



394 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under februari månad år 1908. (Forts.) 395 
och medelpris. 



396 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under februari månad 1908. 
Högsta, lägsta och medelpris. 
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Kreaturspriser 
i Stockholm, Malmö och Göteborg under januari 1908. 

(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna) 

Anm. Angående tillförseln af kreatur föreligga uppgifter endast för Malmö, 
där tillförseln under januari manad utgjorde: 1,380 n ö t k r e a t u r (däraf 175 tjurar och 
103 kalfkor), 294 kalfvar, 92 får och lamm samt 429 svin. 
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Kreaturspriser 
i Stockholm, Malmö och Göteborg under februari 1908. 

(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 

Anm. Angående tillförseln af kreatur föreligga uppgifter endast för Malmö, 
där tillförseln under februari månad utgjorde: 1,4'J3 n ö t k r e a t u r (däraf 177 tjurar och 
107 kalfkor), 322 kalfvar , 45 får och lamm samt 476 svin. 
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Sömmerskornas yrkesförhållanden i Finland. 

Under år 1907 har i Finland utförts en statistisk undersökning 
af sömmerskors och med dem likställda arbeterskors arbetsförhållan
den, hvilken ledts af den kvinnliga yrkesinspektören och hvars resul
tat offentliggjorts i en nyligen utkommen del af den finska arbets-
statistikens publikationer.1) 

Undersökningen har omfattat arbeterskorna i följande yrken: 1) 
syatelierer och damskrädderier; 2) modevarubranschen; 3) linne- och 
bomullssömnadsarbetet; 4) broderingssömmerierna (dekorering af för
kläden, borddukar m. m.); 5) mindre tricotagefabriker (för handkraft); 
6) kravattillverkningen; 7) damkonfektionsindustrien ( = lagerbekläd-
nadsartiklar, kjol- och blussömnad, korsettfabrikationen m. m.). Endast 
vissa viktigare orter hafvä undersökts, nämligen städerna Helsingfors, 
Åbo, Tammerfors, Viborg, Nikolaistad, Björneborg, Uleåborg, Kuopio, 
S:t Michel, Tavastehus, Kotka, Nystad, Borgå samt å landsbygden 
Forssa arbetaresamhälle. 

Primärmaterialet till undersökningen insamlades genom person
liga besök af enquétens ledarinna samt ett biträde på 621 arbets
platser med tillsammans 3,205 arbeterskor. Af dessa voro 13 % 
minderåriga (under 18 år), 2-3 % gifta samt 97'7 % ogifta. 

Hvad arbetslokalernas beskaffenhet beträffar, så visade undersök
ningen, att dessa i regel voro bättre än ett allmänt utbredt klander 
velat göra dem till. De undersökta rummens antal utgjorde 660, af 
hvilka 62 beboddes af enskilda sömmerskor utan biträden och därför 
enligt enquétens plan undantagits från tabellernas uppgifter. Af de 
öfriga fyllde största delen det lagliga måttet på luftrymd. 83" 11 % 
af arbetsrummen höllo sålunda 8 m.8 luft per person, 6805 % t. o. m. 
mer än 10 ms. Enär emellertid de flesta af arbetslokalerna ursprung
ligen varit afsedda till boningsrum, lämnade de ifråga om dagerför-
bållanden, ventilationsmöjligheter, rum för ytterplagg o. d. i många 
fall mycket öfrigt att önska. Den mest framträdande olägenheten 
var likväl rummens användning äfven för andra ändamål än arbete-
Sålunda begagnades 38-24 % af arbetsrummen till sofrum och där
jämte i de flesta fall för något ytterligare ändamål; 24-6 7 % voro 

') Undersökning af nålarbeterskornas yrkesfiirhållanden i Finland. På upp
drag af kejserliga senaten för Finland samt under industristyrelsens öfverinseende verk
ställd af Vera Hjelt. Helsingfors 1S108. 
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samtidigt äfven matrum och 11-1 o % kök, lagerrum eller butik; 25-9 9 % 
voro enbart arbetslokaler. 

Uppvärmningen och ventilationen af arbetsrummen syntes vara 
delvis mycket bristfällig. Uppvärmningen, som i regel sker med 
kakelugn, inhiberades oftast på sön- och helgdagar, hvilket hade till 
följd, att temperaturen påföljande dagar mångenstädes ej kunde upp
bringas högre än till 5 å 8' C. Icke ens denna temperatur uppnåddes 
under kalla dagar i de fall, där arbetslokalerna voro inrymda i moderna 
stenhus med stora skyltfönster åt gatan. Hvad ventilationen beträf
far, så visar undersökningen, att endast 14-71 % af rummen hade under 
arbetet pågående ventilation, lika många hade ingen ventilation alls, 
39-03 % endast genom ytterdörr, 3-is % ägde ventiler, som ej användes. 

Rörande de undersökta affärernas storleh får man en föreställ
ning, då man erfar, att biträdenas antal endast i undantagsfall upp
gick till mer än 13 personer per arbetsställe, hvarvid maximum be
tecknas af en affär med en personal å 140 arbeterskor. Det vanligast 
förekommande antalet var 2 a 5. 

Säsongväxlingen spelar största rollen för syatelierer, damskräd
derier och modeaffärer, hvilka tillsammans sysselsatte mer än hälften 
(1,674) af alla i enquéten berörda arbeterskor. För arbeterskor inom 
dessa arbetsgrenar gälde, att de under månaderna januari, februari, 
juli och augusti hade svårt att få arbete, medan under andra måna
der arbetstillgången var god. Under år 1907 bade 42 % af de egent
liga arbeterskorna arbete under hela året; därest man medräknar 
äfven oaflönade lärflickor och tillfälliga biträden endast 3öos %. 

Arbetstiden inföll å de flesta arbetsplatser mellan 8 f. m. och 7 
e. m. med en middagsrast å i regel 1 eller 1½ timme och utgjorde 
sålunda vanligen 9½ å 10 timmar pr dag. Af samtliga undersökta 
621 arbetsställen hade: 

Antalet arbetstimmar i veckan utgjorde i medeltal 58, förutom 
öfvert idsarbete . Detta senare förekom allmänt i säsongyrkena, så 
att 46-17 % af alla i enquêten berörda arbeterskor utförde öfvertids
arbete, däraf regelbundet under hela året endast 1-5 9 %, tillfälligt 
22-18 och under hela säsongtiden 22-40 %. Öfvertidsarbetet pågick 
oftast under 1 å 3 timmar af kvällen efter dagsarbetets slut eller 1 
timme på morgonen före dess början. — 409 arbeterskor uppgåfvo, att 
de under kvällarna eller nätterna utförde arbete åt egna kunder. Dä 
därjämte 329 arbeterskor togo arbete med sig hem från arbetsplatsen 
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var det sammanlagdt 738, som förutom öfvertidsarbetet iateliererna 
sysslade med hemarbete ända till 3 timmar och mera per dygn. 

Med afseende på utbildningen antecknades, att 52-44 % af alla 
biträden hade genomgått folkskola och alla öfriga besökt någon 
bildningsanstalt. Den tekniska bildningen var däremot ringa, enär 
endast 5-64 % af arbeterskorna besökt teknisk lärokurs, yrkesskola 
eller motsvarande inrättning. Afven den speciella fackutbildningen 
står lågt. Alla de arbetsställen, som antogo flickor i lära, hade sin 
bestämda lärtidsperiod, då flickorna arbeta utan lön. Men lärtiden 
var mycket kort. Den gick någon gång upp till 8 månader, sällan 
till ett år och var i regel 3 till 6 månader. 87 % af dessa lärflickor 
voro öfver 18 år. Om man betraktar arbeterskorna i l:sta arbetsåret 
som lärflickor, dem i 2:dra och 3:dje året som medelmåttigt utbildade 
samt först dem från 4:de året såsom fullständigt utbildade, fann man, 
att till den första gruppen hörde 41-83 % och till den andra 25-58 
%, så att endast 32-5 9 % af arbeterskorna kunde betecknas såsom fullt 
utbildade, hvilket icke kan medgifva någon högre grad af yrkes
skicklighet på detta område i landet. 

Hvad lönerna beträffar, märkes först, att aflöningsformen var tid
lön vid 409 arbetsställen med 1,607 arbeterskor. Ackordlön var regel 
vid de fabriksmässigt bedrifna affärerna (konfektionen) och förekom 
i 117 fall, berörande 796 biträden. På några platser (21) antecknades 
såväl tid- som ackordlön, under det att 68 arbetsställen med 501 
arbeterskor (lärflickor) icke betala någon lön alls. Daglön förekom 
ungefär lika ofta som veckolön. 685 arbeterskor voro anställda mot 
daglön, och af dessa hade 142 st. 1 mark och därunder per dag, 176 
intill 1 mk 50 penni, 162 intill 2 mk, sålunda sammanlagdt 480 ar
beterskor med en daglön af 2 mk och därunder. 167 hade mer än 
2 mk, 38 en daglön jämte tillskott i natura. Daglönens maximum 
var 6 mk, dess minimum 40 p. — Veckolönen, som mest förekom i 
klädningsateliererna, gällde 641 arbeterskor, af hvilka 125 hade 7 
mk och därunder, 267 mellan 7 och 10 mk, 149 intill 14 mk per 
vecka, endast 59 arbeterskor hade mer. Då, såsom tidigare påpekats, 
förestående arbetsförtjänst gäller endast den tid af året, arbeterskan 
haft arbete, bör man gå till årsinkomsten för att bättre klargöra 
arbeterskans ekonomiska ståndpunkt. En beräkning häraf visar föl
jande resultat: 

Arbeterskornas kontanta årsinkomst. 
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Af dessa arbeterskor hade således: 

Uppgifter om bostäder lämnades af 2,811 arbeterskor. Af dessa 
bodde så godt som halfva antalet eller 1,358 hos anförvandter, 1,138 
voro inneboende hos främmande, 202 hade eget hem, och 113 voro 
bosatta hos arbetsgifvarna. 

Hälsotillståndet bland de af enquéten berörda arbeterskorna synes 
ha varit mindre tillfredsställande. I följande tabell lämnas en öfver-
sikt rörande hälsotillståndet bland kvinnliga arbetare, inom de yrken 
i Finland, som gjorts till föremål för officiella arbetsstatistiska un
dersökningar. 

Arbeterskornas hälsotillstånd. 

Sjukkassa tillhörde endast 180 af de 3,20ö arbeterskor, under
sökningen omfattar. Bland dödsorsakerna synes lungsoten inta främ
sta platsen. Ehuru materialet ej var fullt exakt, framgick likväl, 
att af 194 dödsfall bland sömmerskor under de sistförflutna åren 
47-9 % föranledts af denna sjukdom. 
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Arbetsinställelser i utlandet. 

II. Tyskland. 

Statistik öfver i tyska riket inträffade arbetsinställelser utarbetas 
årligen sedan 1899 enligt förbundsrådets föreskrifter härom d. 10 
juni 1898. Officiell strejkstatistik förefanns dock redan dessförinnan 
i Preussen och Bayern. Enligt förbundsrådets bestämmelser åligger 
det vederbörande polismyndigheter i orterna att enligt upprättade 
frågeformulär inlämna uppgift om hvarje inträffad arbetsinställelse 
till de högre förvaltningsmyndigheterna. Dessa pröfva uppgifterna 
och komplettera dem, där så profvas nödigt. Bearbetningen af det 
således på officiell väg insamlade materialet sker i rikets statistiska äm
betsverk, som dock äfven i vidsträckt mån måste anlita arbetarepressen 
(f. n. genomgås 71 tidningar) för uppgifternas fullständigande, emedan 
polismyndigheternas rapporter vanligen endast omfatta sådana ar
betsinställelser, som föranledt polismaktens ingripande. 

Den tyska statistiken omfattar icke arbetsinställelser inom alla 
näringsgrenar. Jordbruk och skogsskötsel äro uteslutna, likaså så
dana statens eller kommunens arbeten, som företagas i allmännyttigt 
syfte. Såsom strejk eller lockout definieras vidare arbetsinställelser 
omfattande flera yrkesarbetare, hvadan de konflikter, som beröra 
endast en arbetare, icke komma i betraktande. Den bristande full
ständighet, för hvilken den officiella tyska konfliktstatistiken blifvit 
klandrad, torde väsentligen vara att hänföra till nu nämnda orsaker. 

Arbetsinställelsernas antal och omfattning. 
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En märklig stegring i arbetsinställelsernas antal har således ägt 
rum sedan 1901; särskildt framträder detta i fråga om lockouterna. 
Under år 1905 var antalet strejkande och utestängda utomordentligt 
stort, under det följande året arbetsinställelsernas antal större, men 
deras omfattning mindre. 

Arbetsinställelsernas fordelning på mera betydande industrier 
framgår af nedanstående procentuella beräkning: 

Antal arbetsinställelser per 100 som inträffat inom 

Häraf framgår dock icke den egentliga frekvensen af arbets-
konflikter inom olika näringsgrenar, d. v. s. de berörda arbetarnes 
antal och deras förhällande till hela antalet sysselsatta. Någon be
räkning af sistberörda slag meddelas icke i den tyska statistiken. 

1 allmänhet har stegringen varit jämn inom olika näringsgrenar. 
Textilindustrien visar dock relativ minskning hvad gäller arbets
inställelsernas antal, men däremot icke i fråga om antalet berörda 
arbetare. 1 maskinindustrien har såväl antalet konflikter som an
talet berörda arbetare stegrats högst betydligt i förhållande till 
öfriga näringsgrenar, hvilket till en del torde bero på denna industri
grens hastiga utveckling på senaste tiden i Tyskland. 

Arbetsinställelsernas orsaker framgå i största allmänhet af 
nedanstående procentuella beräkning af det antal konflikter, som helt 
eller delvis framkallats af liinetvist, tvist om arbetstid eller af andra 
spörsmål.1 

1 Arbetsinställelser, som föranledts af olika tvistefrågor, räknas härvid flera 
gånger. 
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Antal arbetsinställelser per 100, som helt eller delvis förortakats af 

Samma utveckling som vi kunnat konstatera för Sveriges och 
Frankrikes vidkommande, nämligen de rena lönefrågornas minskade 
betydelse såsom konfliktanledningar, skönjes ftfven i Tyskland. 

Inom gruppen lönefrågor fördelade sig närmare orsakerna, 
procentvis räknadt, på följande sätt: 

Antal konflikter per 100, som förorsakats af 

Den ekonomiska depressionstiden 1901—1902 företer ett af se värdt 
större antal konflikter förorsakade af lönesänkning; i motsatt rikt
ning hafva de sedan allt jämt stigande konjunkturerna verkat. Under 
de dåliga åren voro å andra sidan antalet konflikter, som förorsakades 
af begäran om högre lön och öfvertidsbetalning, såväl relativt som 
absolut ringa (jfr äfven öfversikten å sid. 403). 

Bland de »andra tvistefrågor», som fatt en allt större betydelse, 
märkas framför allt följande: 

I fråga om organisationsspörsmål, d. v. s. tvister om fackförenings 
erkännande, kollektivt aftals införande etc, är stegringen sttrskildt 
stark, liksom exempelvis äfven förhållandet varit i Sverige på de 
sista åren. (Jfr »Medd.» 1908, s. 294). Till »andra tvistefrågor» 
räknas jämväl tvister om ackordsarbete, i regel framkallade af ar-
betarnes motstånd mot denna aflöningsforms införande. 74 konflikter 
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förorsakades af denna särskilda tvistefråga under år 1899, 133 kon
flikter under år 1906. 

Arbetsinställelsernas varaktighet under olika år framgår af nedan
stående procentuella beräkning: 

Någon förskjutning till längre varaktighet märkes för de sista 
åren, såsom äfven kunde i viss mån konstateras för Frankrike. Sär
deles markerad är dock icke denna tendens i någotdera landet, och 
i det hela är konflikternas fördelning under olika varaktighetsgrup
per tämligen likartad under hela perioden. 

Arbetsinställelsernas resultat framgår af nedanstående beräkning: 

Häraf framgår särskildt kompromissens växande betydelse såsom 
form för arbetskonflikters biläggande; denna utveckling har skett på 
bekostnad af såväl arbetsgifvare- som arbetaresegrarna. Ett afbrott 
härutinnan betecknar dock tiden 1901—1902, hvilken som bekant var 
synnerligen kritisk för den tyska industrien och då det relativa an
talet segrar för arbetsgifvarne var osedvanligt stort, såsom närmare 
framgår af nedanstående sammanställning: 
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I denna liksom i föregående öfversikt framträder" arbetsgifvarnes 
stora öfverlägsenhet öfver arbetarne vid konflikter i Tyskland; sär-
skildt framstår olikheten vid en jämförelse med förhållandena i 
Sverige och i Finland (»Medd.» 1908, s. 61). 

Till belysning af förhållandet mellan arbetsinställelsernas var
aktighet och resultat meddelas nedanstående procentuella beräkning: 

Arbetarnes underlägsenhet framträder här särskildt vid de lång
variga arbetsinställelserna. Den relativt gynnsammaste utgången för 
dem hade de kortvariga arbetsinställelserna. 

För utrönande af, huruvida arbetsinställelsernas storlek haft någon 
betydelse för resultatet, meddelas följande sammanställning: 
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Häraf framgår, att de större konflikterna företrädesvis bilagts 
genom ömsesidiga eftergifter; särskildt hafva de högst sällan ledt 
till ren seger för arbetarnes kraf. Vid de 208 konflikter, berörande 
mer än 500 arbetare, som afslutades under åren 1899—1905, segrade 
arbetarne i 13 fall, arbetsgifvarne i 60 fall, medan återstående 135 
konflikter slutade med kompromiss. 

Särskild uppmärksamhet ägnar den tyska statistiken åt aftals-
brott i samband med arbetsinställelser och rättsliga påföljder af dem. 
Sålunda efterfrågas vid strejker, om arbetarne nedlade arbetet utan 
att vara därtill berättigade, d. v s. utan iakttagande af aftalad 
uppsägningstid, vid lockouter, om arbetarne utestängdes i strid mot 
gällande öfverenskommelse om uppsägning. 

Den tyska statistiken utvisar anmärkningsvärdt stort antal af-
talsbrott vid strejker. Under åren 1904, 1905 och 1906 voro sålunda 
af samtliga strejkande resp. 19-1 %, 64-1 % och 32-5 % aftals-
brytare. Vid lockouter förekom däremot aftalsbrott under nu nämnda 
år endast för resp. 0-6 %, 1-9 % och 03 % af samtliga utestängda. 

I fråga om föreningsfriheten stadgas i tyska yrkeslagens §§ 
152 och 153, i samband med fackföreningsrättens erkännande, 
att utträde ur sådan förening står hvar och en fritt, samt belägges 
försök att genom hot, våld o. d. tvinga till medlemskap med ända 
till tre månaders fängelse. För utrönande af i hvad mån arbets
ins tä l l e l se r ledt till kränkning af föreningsfriheten och rättsliga 
åtgärder är den tyska arbetsstatistiken hänvisad till den allmänna 
tyska kriminalstatistiken. Denna omnämner visserligen icke särskildt 
de rättsfall, som stått i samband med arbetstvister, men konstaterar 
i fråga om brott mot föreningsfriheten, att de i regel förekommit 
vid öppna arbetskonflikter. 

Kriminalstatistiken visar, att antalet s. k. brott mot koalitions
friheten i det närmaste oafbrutet stegrats sedan statistikens början 
år 1882. Hastig är i synnerhet stegringen på de sista åren. År 
1891 åtalades 196 personer för nu berörda brott, 1901 327 personer, 
men 1904 och 1905 resp. 636 och 1,304. Inemot hälften af åtalen 
ledde till straff, under de båda sistnämnda åren för resp. 395 och 
785 personer. Af dessa straffade voro flertalet män i åldern 20—40 
år och mer än hälften gifta; 43 resp. 39-2 % af dem voro förut 
straffade. Fängelsestraffets storlek rörde sig i medeltal mellan 10 
och 12 dagar. 

Under år 1906 bilades 4.8 % af inträffade arbetsinställelser genom 
medling inför yrkesdomstol. Någon större framgång har denna 
förlikningsinstitution icke haft att uppvisa i Tyskland; sedan år 
1899 har det relativa antal arbetsinställelser, som lösts genom dom-
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stolen, icke nämnvärdt ökats. Däremot har öfverenskommelse mel
lan parterna genom resp. organisationers eller utomståendes medling 
allt oftare träffats, 1899 i 15-7 % af samtliga konflikter, 1906 där
emot i 285 % af hela antalet. I samband därmed ha allt mindre ofta 
förhandlingar skett mellan parterna direkt. 

Såsom föga tillförlitliga betecknar den tyska statistiken själf de 
af polismyndigheterna lämnade uppgifterna om arbetarnes löneförlust 
genom arbetsinställelserna. För en del fall saknas alldeles upplys
ning härom och för andra äro beräkningarne ytterst ovissa, emedan 
kännedom saknas om de arbetare, som icke återupptagit arbetet hos 
samma arbetsgifvare. Detsamma gäller om beräkningen af för indu
strien förlorade arbetsdagar. Några jämförande kalkyler öfver arbets
inställelsernas ekonomiska betydelse inlåter sig därför icke den tyska 
konfliktstatistiken på. Den meddelar endast med reservation för 
uppgifternas tillförlitlighet den beräknade totala löneförlusten genom 
arbetskonflikter, som för 1905 och 1906 anslås till resp. 29'8 mill, 
och 25 mill. mark. 
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Registrering af sjukkassor i Sverige år 1908. 
Första kvartalet. 

(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 

April månad år 1908. 

Under hänvisning till de efterföljande tabeller, som närmare 
redogöra för verksamheten vid hvar och en af de offentliga arbets
förmedlingsanstalterna i riket, lämnas här en sammanfattande fram
ställning af de viktigaste resultaten under sistlidne april månad. 

Till de redan förut förefintliga anstalterna har numera kommit 
äfven den af Östergötlands läns landsting upprättade Östergöt
lands läns Arbe t s fö rmedl ing med hufvudkontor i Linköping och 
avdelningskontor å 11 viktigare platser inom landstingsområdet. 
Denna länsanstalt, som nära samarbetar med den kommunala an
stalten i Norrköping, trädde i verksamhet den 1 april 1908. 

Öfversikt af verksamheten under april månad år 1908. 
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På 100 lediga platser kommo: 

Vid de under april månad verksamma anstalterna gjordes till
hopa 8,933 ansökningar om arbete (6,321 under april 1907), hvaraf 
5,806 af män (4,202 föreg. år) och 3,127 af kvinnor (2,119 föreg. år). 
Samtidigt anmäldes 7,470 lediga p la t se r (8,735 föreg. år) nämligen 
2,720 för män (3,943 föreg. år) och 4,750 för kvinnor (4,792 föreg. år). 
Hela antalet t i l l s a t t a p la tser uppgick till 3,327 (3,848 föreg. år), 
bland hvilka 1,566 besattes med män (2.476 föreg. år) och 1,761 
med kvinnor (1,372 föreg. år). Vid jämförelse med de resultat, som 
af samma anstalter (utom Östergötlands läns, Kristianstads läns och 
Gäfle) ernåddes under april månad 1907, finner man sålunda för de 
manliga afdelningarna betydlig minskning i antalet lediga och till
satta platser, men ökning för arbetsansökningarna samt för de kvinn
liga afdelningarna likaledes ökadt antal arbetsansökningar. 

Bland de särskilda anstalterna uppvisa gifvetvis de i storstä
derna belägna den största omsättningen af arbetskraft; en relativt 
större frekvens framträder äfven vid de anstalter, som fungerat un
der någon längre tid och därunder hunnit förvärfs'a mera omfattande 
förbindelser och förtroende. Närmare upplysningar rörande verk
samheten vid de olika anstalterna kunna inhämtas ur de efterföljande 
tabellerna. 

Dessa lämna äfven uppgifter om den offentliga arbetsförmedlin
gens betydelse för olika yrkesgrenar. Inom det manliga arbete t 
kommo de flesta tillsatta platserna på grofarbetet (596), jordbruket 
(454), byggnadsverksamheten (171), landttransporten (118) samt me
tall- och maskinindustrien (67). Flertalet tillsatta platser för kvin
nor förekommo inom det husliga arbetet (1,455), hotell-, kafé- och 
restaurantrörelsen (165), jordbruket (42) och beklädnadsindustrien 
(18). 
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Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo:1) 

Af de ofvanstående absoluta talen framgår, hurusom den man
liga afdelningen nästan uteslutande har a t t sysselsätta sig med 
hufvudgrupperaa industri och handtverk, handel och samfärdsel, 
grofarbete samt jordbruk och skogshushållning. Inom det kvinnliga 
arbetet dominerar gruppen husligt arbete, hvarjämte en afsevärd frekvens 
äfven förekommer för handel och samfärdsel samt industri och handtverk. 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, t i l lsattes under 
månaden 564 platser, hvaraf 401 manliga och 163 kvinnliga; mot
svarande tal föregående år voro resp. 398, 321 och 77. Dessa 
siffror utvisa, att anstalterna i allt större utsträckning lyckas a t t 
t i l l landsbygdens näringslif återföra den i städerna förefintliga eller 
till dem inströmmande arbetskraften. Ökningen af denna del utaf 
anstalternas verksamhet var i verkligheten betydligt större än de 
anförda siffrorna gifva vid handen, enär Östergötlands och Kristian
stads läns anstalter redovisa alla inom resp. län tillsatta platser 
såsom förefintliga inom orten. 

1) Proportionstal hafva här ej beräknats i de fall, då de absoluta talen äro små. 
Dessa hnfva dock medräknats i >tillsammans>, hvaraf förklaras vissa pkiljaktigheter 
mellan de under denna rubrik uppförda talen samt de detalj summor, som Unnas angifna. 
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Antalet platser, som under april tillsatts utom resp. orter. 

Arbetsmarknadens läge belyses i många hänseenden af de efter
följande tabellerna äfvensom af de här ofvan meddelade siffersam
manställningarna, särskildt vid jämförelse med motsvarande tal un
der föregående månader samt under år 1907. 

På 100 lediga platser kommo: 

Af ofvanstående relativa tal framgår klart, hurusom arbetstill-
gången vid de offentliga arbetsförmedlingsanstalterna under de hit
tills gångna månaderna af innevarande år varit högst afsevärdt 
sämre än under år 1907. Och dock torde bristen på arbete i verk
ligheten vara än större än siffrorna utvisa, då många arbetare fun
nit utsiktslöst att anmäla sig å anstalterna. Vid vårens inbrott 
plägar i vanliga fall inträda en snabb förbättring i arbetsförhållan
dena, och äfven detta år kunde under mars skönjas någon ansats 
därtill, men med april yppades åter betänklig försämring. Inom det 
manl iga arbete t belöpte sig nämligen på 100 lediga platser icke 
mindre än 213 arbetsansökningar mot 107 för samma månad år 1907. 
Och trots denna rikliga tillgång på arbetskraft blefvo af 100 lediga 
platser endast 58 tillsatta, hvilken proportion är sämre än förra årets 
och visar, att arbetsgifvarne i många fall icke voro synnerligen an
gelägna att besätta sina vakanta arbetsplatser. Denna försämring 
å arbetsmarknaden, som inträdt just vid den eljest brådaste tiden 
på året, beror dels på den allmänna depressionen inom näringslifvet 
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och dels särskildt på de tryckta förhållandena inom byggnadsverk
samheten. Den afmattning, som tidigare förmärkts på grund af de 
svåra penningeförhållandena, ökades redan vid årets ingång till följd 
af tvistigheter mellan arbetsgifvare- och arbetareorganisationerna, 
hvaraf från början af april föranleddes öppen konflikt i Stockholm. 
Denna konflikt hotade jämväl utbreda sig öfver hela landet. 

De ekonomiska svårigheterna inom byggnadsverksamheten belysas 
kanske tydligast vid en jämförelse mellan förmedlingsresultaten un
der april detta och föregående år för några viktigare grupper af 
byggnadsarbetare: 

Endast inom jordbruket funnos lediga platser, för män såväl 
som kvinnor, till långt högre antal än arbetsansökningarna. Likväl 
förmärktes nu, i samband med de försämrade konjunkturerna på den 
industriella arbetsmarknaden, en betydligt mindre motvilja, åtmin
stone bland männen, mot att taga jordbruksarbete. 

Att döma af resultaten af verksamheten vid arbetsförmedlings
anstalterna synas dåliga konjunkturer särskildt varit rådande i 
Skånestäderna samt Göteborg, Stockholm och Gäfle. De mindre 
orterna tyckas i allmänhet vara mindre berörda af depressionen. 

Äfven för det kv inn l iga a rbe te t framträdde mindre efterfrå
gan på arbetskraft inom industrien; fortfarande rådde dock stor 
brist på sådan inom det husliga arbetet. 

Arbetslösheten har mångenstädes varit af ganska betydlig om
fattning, framför allt naturligtvis bland de många grupperna af inom 
byggnadsindustrien sysselsatta arbetare. Antalet arbetslösa ökades 
oaflåtligt under månadens lopp. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

a) Allmän öfversikt. 

Stockholm. Manl iga afdel ningen. Arbetsmarknadens läge har än ytterligare 
försämrats, och den lifliga flyttning och omsättning af arbetskraft, som eljest brukar 
vara utmärkande för april månad, har denna gång helt och hållet uteblifvit. Antalet 
lediga och tilhatta platser är t. o. m. betydligt mindre än vanligt. Arbetslösheten 
framträder ganska tydligt, speciellt inom byggnadsfacken. Byggnadsverksamheten inom 
hufvudstaden, som sedan flera månader tillbaka bedrifvits mycket lamt till följd af 
r&dande penningknapphet, har nu på grund af den i samband med arbetsaftalens upp
sägning utbrutna stora konflikten inom byggnadsfacken nästan helt och hållet upphört. 
Äfven yrkesgrupper, som ej äro direkt indragna i konflikten, hafva af densamma blifvit 
lidande. Så hafva t. ex. verkstäder och industriella anläggningar för förfärdigande af 
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järnkonstruktioner och plåtslageriarbeten m. m. till byggen måst reducera sin arbetskraft. 
Åkeriägare hafva äfven måst göra detsamma, i det verkköming, Bom i många fall är 
beroende af pågående byggnadsverksamhet, måst inskränkas. Af samma skäl har äfven 
tillgången på arbete åt grofarbetare starkt begränsats. — Å kvinnl iga afdelningen 
har arbetstillgången varit mycket god, framför allt på det husliga området. 

Östergötland! lin, I städerna synes det vara öfverflöd på arbetskraft på grund af 
minskad arbetstillgång. Inom jordbruket är efterfrågan på arbetskraft, både manlig och 
kvinnlig, ganska stor. 

Norrköping. Fortfarande råder arbetslöshet, i synnerhet i byggnadsfacken; vid 
textilfabriker har arbetstiden något förkortats och några afskedanden ha förekommit; 
likaså vid snickerifabriker. Utsikterna på arbetsmarknaden för närmaste framtiden 
synas i allmänhet icke vara goda. Åtskilliga i staden mantalsBkrifna arbetstagare ha 
tagit anställning till landtbrnket. 

Karlskrona. Med undantag för jordbrnket har på manl iga afdelningen under 
denna liksom under näst föregående månader rådt föga liflighet inom arbetsmarknaden. 
Äfven om man ej kan säga, att arbetslöshet varit rådande, så har dock efterfrågan på 
arbetskraft varit ringa. — För kv inn l iga sökande är arbetsmarknaden ständigt god, 
särskildt för dem, som vilja antaga plats i familj och &ro kunniga i matlagning. 

Kristianstad» län. I staden har tillgången på arbete varit synnerligen dålig inom 
alla yrkesgrenar. Till jordbruket har däremot arbetssökande och lediga platser något 
så när motsvarat hvarandra, men obenägenheten hos landtarbetarne att taga städja för 
hel- eller halfår gör sig alltmera gällande. — För kv inn l iga tjänare har tillgång till 
platser varit god, i synnerhet för ensamjungfrur. 

Malniö. Arbetstillgången har under månaden varit ytterst knapp. Efterfrågan på 
verkligt fullgod arbetskraft har varit ringa. Endast undantagsvis har platser kunnat 
beredas andra än springpojkar i staden eller yngre ovana jordbrukaarbetare. 

Land. Arbetstillgången har varit dålig. Efterfrågan på arbetskraft till jordbruket 
har varit betydligt mindre än föregående månad, hvilket har Bin orsak däri, att bygg
nadsverksamheten minskats och att tegelbruken ännu icke kommit igång, hvarför hit
hörande arbetare sökt sig till jordbruket. Arbetslöshet råder i staden för byggnads-
och grofarbetare. 

Hälsingborg. Å manl iga afdelningen är arbetstillgången fortfarande otillräcklig 
och betydligt sämre än under samma månad 1907. Den minskade arbetstillgången inom 
industrien har haft till följd, att jordbrukets behof af arbetskraft kunnat utan större 
svårighet tillfredsställas, särskildt i fråga om månads- och daglönsarbetare. — Å kvinn
liga afde ln ingen är arbetstillgången fortfarande god inom jordbruk och husligt arbete. 

Göteborg. Arbetstillgången har under april månad varit betydligt bättre än nnder 
mars; dock förekommer ännu arbetslöshet särskildt bland byggnads- och grofarbetarne. 
Inom jordbruket och de yrkesgrenar, där kvinnlig arbetskraft användes, är arbetsmark
naden fortfarande mycket god. 

Karlstad. Under denna månad har arbetsmarknaden i allmänhet varit god, och 
nästan alla arbetssökande ha erhållit anställning. Arbetsförmedlingen har sig dock be
kant, att en del arbetare, som ej låtit inskrifva sig, gå sysslolösa. De flesta äro dock 
resande personer från andra städer eller landsbygden. 

Gäfie. Arbetsmarknaden har under månaden på manliga afdelningen varit 
mindre god, ehuru sista dagarna visat tecken till någon förbättring. — På kv inn l iga 
afde ln ingen har varit liflig efterfrågan på tjänarinnor. 

SnndsTal). På den man l iga afdelningen torde arbetsmarknaden varit betydligt 
sämre, än hvad siffrorna för månaden utvisa. De arbetssökande anmäla sig ej å Arbets
förmedlingen, då de veta, att intet arbete finnes. Ett stort antal hamnarbetare i staden 
ha varit utan arbete. Många skogsarbetare hafva hitkommit nnder månaden, hvarför 
man med säkerhet kan antaga, att äfven under denna månad arbetsbristen varit ganska 
betydlig. 



418 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING APRIL 1908. 

Daglönare till jordbraket, timmermän, grof
arbetare samt kvinnliga butiksbiträden. 

Inom samtliga yrkesgrenar, särskildt me
tall- o. maskinindustrien samt byggnads
branschen o. grofarbetet. Manliga o. 
kvinnliga kontorsbiträden, kontorsstäder
skor. Tvätt- o. rengöringskvinnor. 

Järn- byggnads- o. fabriksarbetare flera 
slag, eldare, lager- o. handelsarbetare, 
kuskar o. åkeriarbetare, grofarbetare o. 
daglönare till landet. — Kontorsstäder
skor, diskerskor, flasksköljerskor m. fl. 

Inom de flesta yrken (med undantag af 
järnsvarfvare). — Mindre erfarna ser
veringsflickor, hushållerskor o. husjung
frur. 

Manliga o. kvinnliga tjänare till jordbruket 
samt ensamjungfrur. 

Yngre arbetskrafter till jordbruket o. in
dustrien. Vissa speciella fack såsom 
gjutare o. järnsvarfvare m. fl. — Stä
derskor o. ensamjungfrur. 

Yngre tjänstedrängar till jordbruket o. 
springpojkar. — Mjölkjungfrur, disker
skor, köksjungfrur, hus-, barn- o. ensam
jungfrur. 

Jordbruksarbetare, järnsvarfvare, lärlingar 
o. springpojkar. — Ensamjungfrur, väl-
rekommenderade serveringsflickor, pass
flickor o. tjänsteflickor till landet. 

Malmö. 

Hälsingborg. 

Göteborg. 

b) Tillgången pd arbetskraft. 

öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Inom samtliga yrkesgrenar ä manliga af-
delningen med andantag af skogs- o. 
jordbruksarbetare. 

Inom byggnadsverksamheten. 

Äldre textilarbetare, brädgårdsarbetare, fi-
lare o. bänkarbetare, smldeBhandtlangare, 
elektr. hjälpmontörer, fabrikssnickare, 
rörarbetare, murare, byggnadssnickare o. 
timmermän, målare, åkeriarbetare, ång
båtsmaskinister o. eldare, grofarbetare, 
alla slag. 

Byggnads- o. grofarbetare. 

Landtarbetare. — Diskerskor o. köksor 
till restaurantrörelsen samt ensamjung
frur. 

Skogs- o. jordbruksarbetare. — Mjölkjung
frur, ensamjungfrur, hus- o. barnjung
frur samt köksor o. diskerskor till hotell. 

Jordbruksarbetare, alla slag, springpojkar 
o. lärlingar. — Hushållerskor, hus- o. 
barnjungfrur, ensamjungfrur m. fl. till 
husligt arbete. 

Jordbruksarbetare. — Kvinnliga tjäna-
rinnor. 

Kristianstads län. 

Daglönare för jordbruksarbete, grof- o. 
fabriksarbetare. 

Mjölkjungfrur o. ensamjungfrur. Köks-
jungfrur o. diskerskor till hotell o. ut-
värdshus. 

Lund. 

Östergötlands län. 

Norrköping. 

Karlskrona. 
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Karlstad. 
Bokhållare, expediter o. grofarbetare. Jordbruks- o. ladugårdsarbetare å bida af-

delningarna, springpojkar, tvltt-o.hjälp-
gummor. 

Gäfle. 
Inom sten-, metall-, maskin- o. trävaru-

industri, byggnadsverksamhet, lands- o. 
vattentransport samt grofarbete.—Hjälp
gummor. 

Jordbruksarbetare till landet. — Ensam
jungfrur. 

Sundsvall. 

Sågverksarbetare, byggnadssnickare o. tim
mermän, bokhållare o. expediter, grof
arbetare, bud o. springpojkar. 

Grofarbetare. — Kokerskor, kSksor, en
samjungfrur (dugliga). 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling april 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling april 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling april 1906. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling april 1908. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
April månad 
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arbetsförmedling. 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 



432 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm.: Hörande priserna för halffet ost, olika sorters bröd (särskildt hvetebröd) och kaffe 
pa, att olika kvalitéer afses. Hed afseende ä dessa varaslag möta nämligen stora svårigheter att 



märkes, att uppgifterna från olika orter äro mycket varierande, hvilket till stor del torde bero 
fixera begreppet >ordinär> vara. 

under mars månad år 1908. 433 
och medelpris. 



434 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under mars månad år 1908. (Forts.) 435 
och medelpris. 



436 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under mars månad år 1908. (Forts.) 437 
och medelpris. 



438 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under mars månad 1908. 
Högsta, lägsta och medelpris. 
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Arbetsmarknaden inom olika näringsgrenar i Sverige 
under första kvartalet 1908. 

Den efterföljande redogörelsen för arbetsmarknadens läge grundar 
sig, liksom de tidigare lämnade öfversikterna, till hufvudsaklig del 
på uppgifter, som å särskilda formulär inhämtats från enskilda ar
betsgifvare samt från arbetarnes fackorganisationer. Denna gång 
hafva sådana uppgifter lämnats af 350 arbetsgifvare med tillhopa 
53,300 arbetare samt af 171 fackföreningar med sammanlagdt 28,400 
medlemmar. Ehuru sålunda endast en mindre del af landets näringslif 
direkt beröres af de från yrkesmännen själfva erhållna uppgifterna, 
torde dessa dock i stort sedt vara ganska vägledande för ett omdöme 
om de respektive näringsgrenarnes läge. I allmänhet hafva näm
ligen just de på marknaden tongifvande firmorna anmodats om upp
lysningar, och själffallet är det företrädesvis mera intresserade och 
kompetenta personer, som efterkommit denna anmodan. De från dem 
till Kollegii ombud i orterna inkomna redogörelserna hafva kon
trollerats och kompletterats af ombuden, hvilka med ledning häraf 
samt sin personliga kännedom om förhållandena utarbetat de i det 
följande meddelade sä r sk i lda öfvers ik te rna för olika y r k e n och 
orter. 

Söker man med ledning af a rbe t sg i fvarnes uppgif ter — hvilka 
äro mera fullständiga och för bedömandet af det ekonomiska läget 
torde vara mer vittnesgilla — bilda sig en uppfattning rörande den 
a l lmänna s i t u a t i o n e n på a rbe t smarknaden , så erhåller man 
följande resultat. 

Rörande tillgången på arbete hafva yttranden afgifvits af 342 
arbetsgifvare med 52,100 arbetare: 

Rörande konjunkturerna, i jämförelse med näst foregående kvartal, 
anföra 312 arbetsgifvare med 48,700 arbetare: 
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Rörande konjunkturerna, i jämförelse med motsvarande kvartal 
föregående år, rapportera 160 arbetsgifvare med 17,500 arbetare: 

Rörande tillgången på arbetskraft hafva omdömen afgifvits af 
325 arbetsgifvare med 50,000 arbetare: 

Dessa öfversiktliga siffror gifva vid handen, att arbetsmarknadens 
läge under kvartalet visserligen närmast kunde betecknas såsom 
medelgodt, men att det afgjordt försämrats i jämförelse med näst
föregående kvartal och än mer i förhållande till första kvartalet 
1907. I samband med denna försämring af konjunkturerna inträdde 
ock ett betänkligt öfverflöd på arbetskraft (jfr härom äfven månads
redogörelserna för den offentliga arbetsförmedlingen). 

Af den allmänna sänkningen i affärsläget lär man dock ett be
tydligt starkare intryck genom de y t t e r l i g a r e upplysn ingar , som 
af a rbe t sg i fvare och arbe tare l ämnats rörande arbetsförhål
landena. Nästan öfverallt och inom alla yrkesgrenar rapporteras stark 
minskning i fråga om beställningar, inskränkt produktion, förkortad 
arbetstid, afskedande af personal, stark tillströmning af arbets
sökande o. s. v. 

Depressionen har emellertid i väsentligt olika grad träffat de 
särskilda industrierna, så att, under det en del industrier, åtminstone 
på vissa orter, legat nästan fullständigt nere, ha däremot andra blott 
haft en mera indirekt känning af densamma. Det senare synes 
t. ex. hafva varit fallet med närings- och njutningsämnesindustrien, 
som under kvartalet fortfarande synes haft god tillgång på arbete. 
En viss försämring har dock förmärkts inom bageriyrket, socker-, 
bryggeri- och tobaksindustrien samt inom slakteri- och charkuteri-
yrket med arbetslöshet på vissa orter, särskildt för bageriyrket 
i Stockholm. 

Inom textilindustrien har däremot den allmänna depressionen 
inom arbetsmarknaden gjort sig mera kännbar. Sämst synes arbets-
tillgången hafva varit i Hälsingborg och Göteborg. I Stockholm 
åter har arbetstillgången varit god och ungefär densamma som 
under föregående kvartal. Öfverflöd på manlig, men brist på kvinnlig 
arbetskraft har förelegat. 12 arbetsgifvare med tillsammans 2,822 
arbetare rapportera sämre arbetstillgång än under 4:de kvartalet 
föregående år; 8 arbetsgifvare med 2,354 arbetare uppgifva lika, 
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under det att blott 2 arbetsgifvare med 69 arbetare rapportera bättre 
arbetstillgång. 

Inom beklädnadsindustrien har en allmän och ganska betydlig 
försämring inträdt för arbetare tillhörande skrädderi- och sömnads
yrket med undantag för Göteborg, där arbetstillgången fortfarande 
synes hafva varit god. Eljes rapporteras från de flesta orter, att 
öfverflöd på arbetskraft förelegat och att förkortning af arbetstiden 
ägt rum. Inom såväl handskomakeriyrket som skofabrikationen har 
arbetstillgången, som redan under föregående kvaital var ganska 
dålig, till följd af fjolårets stora öfverproduktion och penningeknapp
heten än ytterligare försämrats. 

Inom metallindustrien hade en afgjord försämring förmärkts, och 
särskildt gäller detta bleck- och plåtslageriyrket, hvilket är en natur
lig följd af minskningen af byggnadsverksamheten öfver hela landet. 

Inom maskin- och skeppsbyggnadsindustrien har likaledes en be
tydlig försämring inträdt, hvad beträffar den mekaniska verkstadsin
dustrien. Ännu föreligger dock någon brist på verkligt yrkesutbildade 
arbetare, men i öfrigt råder öfverflöd på arbetskraft. — Arbetstill
gången inom skeppsvarfven synes däremot fortfarande vara god. — 
Inom metall- samt maskin- och skeppsbyggnadsindustrierna till
sammans meddela 27 arbetsgifvare med 6,686 arbetare sämre. 23 ar
betsgifvare med 5,759 arbetare lika samt 7 arbetsgifvare med 1,096 
arbetare bättre arbetstillgång än under 4:de kvartalet 1907. 

Inom jord- och stenindustrien var arbetstillgången dålig med stor 
arbetslöshet inom såväl stenindustrien som kakel- och tegelindustrien, 
beroende i första hand på stagnationen inom byggnadsverksamheten. 
Hvad stenindustrien beträffar, bidrogo äfven de tryckta konjunkturerna 
å den tyska affärsmarknaden samt stora lager här hemma till att 
arbetstillgången blef mycket dålig. Två arbetsgifvare inom sten-
huggeribranschen med tillsammans 1,830 arbetare rapportera sämre, 
2 med 2,850 arbetare lika samt 1 med endast 10 arbetare bättre ar
betstillgång än under 4:de kvartalet 1907. 

Inom byggnadsindustrien har arbetstillgången varit mycket dålig 
öfver hela landet såväl vid det egentliga byggnadsarbetet som inom 
alla därmed sammanhängande industrigrenar. På en del orter har till 
och med all byggnadsverksamhet legat fullständigt nere. Stor ar
be t s löshe t har inom hithörande fack rådt i hela landet. (Jfr härom 
de nedan följande redogörelserna äfvensom särskilda uppgifter å sid. 
469—471 samt i häfte 2, sid. 243 ff.) 

Alla ingångna underrättelser rörande a rbe t smarknadens läge 
under 2:dra kva r t a l e t sammanstämma däri, att försämringen 
fo r tgå t t inom sna r t sagdt a l la y rkesgrenar , särskildt natur
ligtvis de områden, som närmast berörts af de därunder pågående 
stora arbetskonflikterna. 
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Jordbruk. 

Stockholm. Brist pft manliga och kvinnliga jordbruksarbetare. 
Inom trädgårdsmästareyrket har arbetstillgängen varit ringa, ehuru nägon för

bättring inträdde under februari. 
Norrköping. Brist på manliga och kvinnliga jordbruksarbetare. 
Kar l skrona . Brist pä jordbruksarbetare. 
Kr i s t i ans t ad . Inom jordbruket har arbetstillgängen varit god: brist pä lag

stadda tjänare har förekommit, dä däremot tillgången pä daglönare varit riklig. Inom 
Kristianstads läns Jordbrukareförening, som omfattar c:a 800 arbetsgifvare, syssel
sättas omkring 3,000 arbetare. På en del platser äro kollektivaftal upprättade, och 
utgör arbetstiden under vintermånaderna 8 å 9 timmar och under sommarmånaderna 
10 timmar pr dag. För daglönare utgör veckoaflöningen 15 kr. med 10 timmars ar
betsdag. 

Malmö. Brist på yngre drängar till landet, statare, ryktare, fördrängar, träd
gårdsmästare och yngre trädgårdselever. 

Arbetsyilgången inom trädgårdsarbetarefacket var under sista månaden af kvar
talet god. 

Lund. Brist på gifta drängar och ryktare på stat, yngre drängar samt mjölkerskor. 
Häls ingborg . Brist på drängar, ryktare, mjölkpigor. 
Halmstad. Galiziska arbetare hafva anställts vid flere gårdar i trakten. 
Göteborg. På jordbruksarbetare råder stor brist, beroende därpä att dessa helst 

söka sig anställningar inom andra yrken. 
Trädgårdsarbetareorganisationen räknade under januari 22, under februari och 

mars 50 medlemmar. 
Arbetstillgängen var normal och betydligt bättre än under föregående kvartal. 
Arbetarne inlämnade den 17 februari ett förslag till kollektivt aftal. Några 

arbetsgifvare ha tillfölje häraf höjt en del löner. 
På grund af arbetskonflikt ha 8 af föreningens medlemmar varit arbetslösa i 

tillsammanlagt 144 dagar. Föreningen utbetalade till dessa ett understödsbelopp af 
216 kr. 

Under motsvarande kvartal föregående år förekom ingen arbetslöshet och utbe
talades intet understöd. 

Kar l s t ad . Tillgången på arbete vid jordbruket är alltid godt, men å arbetare 
råder stor brist. Godt om arbete i skogarne med skogsafverkning har förekommit 
under hela kvartalet. 

Örebro. Tillgången på arbetskraft för kringliggande landsbygd är fortfarande 
otillräcklig. Annonser om tillfälligt skogsarbete med god dagsinkomst hafva ej haft 
någon nämnvärd påföljd. 

Grufdrift m. m. 

Häls ingborg . Arbetstillgängen vid de skånska kolgrufvorna har under kvar
talet varit medelgod och tillgängen på arbetskraft i allmänhet tillräcklig. 

Falun. Arbetstillgängen inom detta yrke har varit medelgod. Ovanligt många 
arbetssökande ha under kvartalet förekommit. 

Vid Grängesberg var arbetstillgängen medelgod. Öfverflöd på arbetskraft. Vid 
Grängesbergs gemensamma förvaltning voro under jan. 1,553, febr. 1,549 och under 
mars 1,514 arbetare anställda. 

Malmberget . Tillgången å arbete vid grufdriften i Malmberget har varit god 
och oförändrad och hafva något öfver 100 man mera än under motsvarande tid 1907 
varit anställda vid Aktiebolaget Gellivare Malmfält. 
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Arbetsstyrkan under januari, februari och mars utgjorde respektive 1,370, 1,370 
och 1,368. 

Vid Koskullskulle har minskning af arbetsstyrkan under kvartalet ägt rum, enär 
en del förberedande arbeten blifvit slutförda. 

Antalet arbetare anställda vid Bergverksaktiebolaget Freja, Koskullskulle, var 
under januari 275 och under februari 220. 

Sedan bergshandteringen under november manad sistlidet är genom uppkommen 
konflikt vid Nantanens kopparfält blifvit nedlagd, har allt arbete därstädes vid såväl 
grufvor som verk under det gångna kvartalet legat nere. 

Kiruna. Arbetstillgången har varit ytterst dålig inom såväl grufbrytningen som 
andra fack, beroende på de rådande dåliga ekonomiska konjunkturerna. 

Vid Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag sysselsattes under: 

Vid Tuolluvaara grufaktiebolag sysselsattes under: 

Under kvartalet har afsändts följande kvantiteter järnmalm: 

Genom strejken i Narvik nnder tiden 24/2—7/3 har arbetet vid grufbrytningen i 
Kiirunavaara måst inskränkas, så att 115 man skulle blifvit arbetslösa, men genom 
ändring af skiften ha alla fått arbeta under 4—6 skift pr vecka. 

Närings- och njutningsämnesindustrien. 

Kvarnindustrien. 

Stockholm. Arbetstillgången god; bäst i januari. En kvarn sysselsatte under 
jau. 109, febr. 103 och under mars 102 arbetare. 

E s k i l s t u n a . Inom krarnindastrien jämn och god arbetstillgång. 
Norrköping. Normal arbetstillgång. 
Kalmar . Arbetstillgång normal, likasom under föregående kvartal. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god. Vid härvarande valskvarnar sysselsattes 

96 arbetare; arbetstiden var 10 timmar pr dag med en månadsaflöning af 85 kr. för 
magasinsarbetare och 90—107 kr. för mjölnare. 

Malmö. Arbetstillgången mindre god. Omkring 70 arbetare sysselsattes inom 
denna industri. Öfvertidsarbete har förekommit för magasinpersonalen vid en här
varande större valskvarn för 38 arbetare med tillsammans 2,736 timmar, men å andra 
sidan har äfven permittering af arbetare på grund af arbetsbrist förekommit i stor ut
sträckning, nämligen under l:sta månaden med tillsammans 462 arbetsdagar, 2:dra 984 
och 3:dje 1,638. Vid kvartalets slut afskedades 22 arbetare. 
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Häls ingborg. Inom kvarnindustrien var arbetstillgången medelgod. Tillgången 
pä arbetskraft var fällt tillräcklig. 

Halmstad . Vid Halmstads ängkvarn ha stora tillbyggnader ägt rum, hvarjämte 
nya maskiner anskaffats och anordningar vidtagits för elektrisk drift. 

Kar l s t ad . Inom dessa yrken har arbetstillgången varit normal. 
Gäfle. Oförändradt god arbetstillgång med normal arbetskraft. 

Bageriyrket. 
Stockholm. Arbetstillgången har varit mindre god nnder hela kvartalet, men 

har dock någon förbättring gradvis inträdt. Genom Stockholms bageriers arbetsbyrå 
har anskaffats arbete: 

Antalet arbetslösa: under januari 90, februari 85 samt under mars 75. 
Uppsala . Arbetsförhållandena normala och oförändrade. 
Norrköping. Normal arbetstillgång; tillräcklig tillgång på arbetskraft. 
Kr i s t i an s t ad . Under största delen af kvartalet har arbetstillgången varit medel, 

god, men har under senare delen tendens till det bättre visat sig. Arbetstiden utgör 60 
timmar pr vecka, med en aflöning af 15—25 kr. 

Malmö. Arbetstillgången jämn. 
Lund. För arbetargrupperna inom denna industri har arbetstillgången varit god. 

För bageriarbetarne i föreningsbageriet har arbetstiden utgjort 68 och 70 timmar i 
veckan. Ordinarie arbetstid är 54 timmar. 

Häls ingborg . Arbetstillgången god, dock voro några bageriarbetare utan an
ställning. 

Göteborg. Inom bageriyrket var arbetstillgången god under såväl detta som 
föregående kvartal. 

Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha motsvarat hvarandra. 
Ett härvarande ångbageri sysselsätter 125 bageriarbetare. 
Halmstad . Inom bageriyrket har arbetstillgången varit god. 
Gäfle. Mindre god arbetstillgång, sämre än under föreg. års l:sta kvartal. Öfver-

flöd på arbetskraft. Fackföreningen hade 80 manliga och 10 kvinnliga medlemmar. 
Sundsva l l . Inom bageriyrket har arbetstillgången i allmänhet varit god och lika 

med förra kvartalet samt motsvarande tid 1907. 

Sockerindustrien. 

Stockholm. Inom sockerindustrien mycket god arbetstillgång med i allmänhet 
regelbundet öfvertidsarbete. 

Inom karamellindustricn har arbetstillgången från att under januari vara mycket 
god med brist på arbetskraft försämrats därhän, att arbetsbrist förelåg vid slutet af 
kvartalet. 

Inom chokladindustricn: god arbetstillgång, dock sämre än under föregående kvar
tal och under l:sta kvartalet 1907. 

Norrköping. Arbetsförhållandena vid härvarande sockerbruk oförändrade och 
lika med föregående kvartal. 

K r i s t i a n s t a d . Inom råsockerindustrien var öfverflöd på arbetskraft såsom van
ligen plägar vara fallet under detta kvartal, då den egentliga s. k. sockerkampanjen 
redau är slut. 

Vid Karpalunds sockerbruk har efter kampanjens slut arbetstillgången varit 
mindre god, delvis beroende på den tillämnade betodlarestrejken. 

Malmö. Arbetstillgången inom konfekt- och chokladindustrien god. 
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Häls ingborg . Vid svenska sockerfabriksaktiebolagets fabrik i Hälsingborg var 
arbetstillgången god, men sämre än under närmast föregående kvartal, då betkampanjen 
ännu pågick. Fabriken sysselsatte under januari 368, under febrnari 371 och under 
mars 357 arbetare. 

Göteborg. Vid Sv. sookerfabriksaktiebolagets raffinaderi i Göteborg voro för
hållandena oförändrade och fullständigt lika med föregående kvartal. 

Vid choklad-konfektyrfabrikerna har arbetstillgången, i likhet med föregående 
kvartal, varit god. Tillgången på arbetskraft är likaledes god och synes en stor del 
konditoriarbetare söka anställning inom facket. 

Veckoförtjänsten utgick till förmän och kunniga arbetare med resp. 35 oeh 28 kr. 
Gäfle. Karamelltillverkningen har haft normal tillgång på arbete, dock sämre 

än föreg. kvartal och l:sta kvartalet 1907. Normal tillgång på arbetskraft. 
Sundsva l l . Vid karamell- och konfektfabrikationen har arbetstillgången varit 

jämn och lika med förra kvartalet. 

Brännvinsbrännerier och punschbryggerier m. m. 
Stockholm. Inom brännvins-, jäst-, punsch- och vintillvcrkningen har arbets

tillgången varit god, ehuru sämre än föregående år. 

Bryggeriindustrien. 

Stockholm. Inom öl- och mineralvattentillverkningen har arbetstillgången varit 
medelgod. Ett af de största ölbryggerierna med omkring 200 arbetare rapporterar god 
arbetstillgång. Inom svagdricks- och portertillverkningen god; ett mindre svagdricks-
bryggeri rapporterar mycket god arbetstillgång. Något öfverflöd på arbetskraft. 

Uppsala . Arbetstillgången har något nedgått såsom vanligt under årets första 
kvartal. 

Norrköping. Medelmåttig arbetstillgång med jämn tillgång på arbetskraft. 
Ka lmar . Tillgången å arbete god. Något öfvertidsarbete har förekommit. 
Kar l sk rona . Arbetstillgången något sjunkande. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mindre god och Bämre än under föregående 

kvartal. Fackföreningen har 45 medlemmar, och hafva dessa under kvartalet haft 1,228 
timmars öfvertidsarbete. 

Malmö. Arbetstillgången medelmåttig. 214 arbetare sysselsattes inom denna 
industri, däraf 133 män och 75 kvinnor samt 6 under 18 år. Arbetstillgången något 
sämre än under samma tid föregående år. 

Hä l s ingborg . Arbetstillgången medelgod, och tillgången på arbetskraft fullt 
tillräcklig. 

Göteborg. Inom bryggeriindustrien var arbetstillgången den för årstiden vanliga; 
dock något sämre än under motsvarande tid i fjol. 

Bryggeriarbetarnes fackförening räknade under kvartalet följande antal arbetare: 

Arbetstiden pr vecka har förkortats på så sätt, att såväl manliga som kvinnliga 
arbetare gruppvis fått fridagar — de kvinnliga ända till 3 dagar pr vecka — med 
afdrag på lönen. — På arbetskraft var god tillgång. 

Gäfle. Fortfarande god arbetstillgång med normal arbetskraft. Allt lika med 
föregående års lista och 4:de kvartal. Fackföreningen hade vid kvartalets slut 82 
medlemmar. 

Sundsva l l . Arbetstillgången jämn och lika med föregående kvartal. Förhål
landena i det hela enahanda som under l-.sta kvartalet 1907. 
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Tobaksindustrien. 

Stockholm. Inom yrket sysselsattes 208 män och 1,169 kvinnor. Under första 
kvartalet detta år har en tobaksfabrik med c:a 70 arbetare nedlagt sin rörelse, ifSIjd 
hvaraf tillgängen pä arbetskraft förbättrats. Något öfverfiöd på arbetskraft har dock 
icke förelegat, snarare har en viss brist på sorterare visat sig. Uppgifterna på arbets-
tillgången variera frän god till mindre god. 

Uppsala. Den föregående kvartal rådande bristen på arbetskrafter häfd; arbets
ställningen normal. 

Norrköping. Arbetstillgången jämförd med föregående kvartal mindre god. 
En fabrik har minskat arbetsstyrkan från 26 vid kvartalets början till 18 vid kvar
talets slut, hvarjämte arbetstiden förkortats. Öfverfiöd på arbetskraft. 

Kar l sk rona . Arbetstillgången var fortfarande god; tillgången på arbetskraft 
jämn. Med undantag för jannari har öfvertidsarbetet fortgått i samma utsträckning 
som under föregående kvartal eller med 8 timmar i veckan. 

Malmö. Arbetstillgången normal. 
Häls ingborg . Arbetstillgången god och lika med föregående kvartal. Cigarr-

och tobaksarbetarnes fackförening bestod vid kvartalets slut af 54 manliga och 30 
kvinnliga medlemmar. Någon arbetslöshet förekom icke under kvartalet. 

Göteborg. Arbetstillgången god. Endast vid en cigarrfabrik förkortades arbets
tiden de sista veckorna i mars med 15 timmar pr vecka. 

Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha motsvarat hvarandra. 
Arbets- och löneförhållanden voro oförändrade; öfvertidsarbete förekom ej. 
Tobaksarbetareförbundets Göteborgsafdeln. räknade vid kvartalets slut 334 med

lemmar, däraf 96 män och 838 kvinnor. Medlemsantalet har under kvartalet ökats 
med 1 man och 18 kvinnor. 

Arbetslöshet förekom endast för en arbetare i jan. beroende på arbetsbrist; men 
pä grund af Bjukdom voro 13 arbetslösa i jan., 14 i febr. och 10 i mars. 

Falun. Arbetstillgången har under kvartalet varit god inom tobaksindustrien. 
Gäfle. Arbetstillgången har varit god, ehuru delvis försämring. Obetydligt 

öfverfiöd på arbetskraft. De tryckta penningtiderna mana återförsäljare till försiktig
het. Största tobaksfabriken sysselsatte 219 arbetare, under det de två öfriga fabrikerna 
arbetade med sammanlagdt 67 arbetare. Fackföreningen räknade vid kvartalets slut 6 
manliga och 57 kvinnliga medlemmar. 

Mejerihandteringen. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången medelgod, lika med föregående kvartal. 
Malmö. Arbetstillgången jämn. 

Margarintillverkningen. 

Stockholm. Arbetstillgången mindre god, liksom i allmänhet under de första 
månaderna på året. Öfverfiöd på arbetskraft. 

Kalmar. Normal arbetstillgång. Vid en margarinfabrik voro under kvartalets 
månader respektive 53, 44 och 34 arbetare sysselsatta. Underhandlingar om löneför
höjning pågå. 

Malmö. Arbetstillgången god. 
Göteborg. Bland margarinarbetare var arbetstillgången — i likhet med före

gående kvartal — fortfarande god. 
Tillgång och efterfrågan på arbetskraft hafva motsvarat hvarandra. 
Arbetareorganisationens medlemsantal var vid kvartalets slut 132. Motsvarande 

siffror under 3:dje och 4:de kvartalet 1907 voro: 125 och 134. 
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Slakteri- och charkuteriyrket. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgäng med öfverflöd pä arbetskraft. Arbetstiden 
har vid ett par arbetsställen reducerats med 2—3 timmar pr vecka. Någon försämring 
mot föregående ars första kvartal. 

Norrköping. Normal arbetstillgäng. 
Kalmar . Arbetstillgäng mindre god, något sämre än under föregående kvartal. 

En ovanlig tröghet har förmärkts i affärerna inom yrkesgrenen. 
Malmö. Arbetstillgången god. 
Gäfle. Arbetstillgången någorlunda god, dock försämring, med öfverflöd på 

arbetskraft. 

Textilindustrien. 

Stockholm. I bomullsbranschen fortfarande god arbetstillgäng; öfverflöd på 
manlig, men brist på kvinnlig arbetskraft. 

Norrköping . Arbetstillgången god; dock rapporteras nedgående konjunkturer 
och ställes i utsikt förkortad arbetstid; god tillgång på arbetskraft. 

Inom färgeribranschen mindre god arbetstillgäng med öfverflöd på arbetskraft. 
Kar l skrona . God tillgång på såväl arbete som arbetskraft. Något öfvertids-

arbete har förekommit. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god. Vid en fabrik voro vid kvartalets slut 

383 arbetare anställda. Tillgången å arbetskraft har varit normal. 
I fackföreningen voro 75 män och 180 kvinnor inskrifna. Arbetsförtjänsten pr 

vecka uppgick i medeltal till 20 kr. för varna män (10 kr. för minderåriga) samt 12 
kr. för vuxna kvinnor (8 kr. för minderåriga). 

Malmö. Arbetstillgången något i nedgående. 
Lund. Inom denna industri har lönerörelse pågått under kvartalet. 
Häls ingborg . Inom jutefabrikationen har arbetstillgången varit mindre god 

och sämre än under föregående kvartal. Omsättningen var c:a 50,000 kg. jutevaror 
mindre än under närmast föregående kvartal. Öfverflöd på arbetskraft. Arbetstiden 
förkortad med 4l/s timme pr vecka i väfveriet på grund af brist på arbete. Antalet 
anställda arbetare var under januari 309, februari 306 och mars 302. 

Vid ett jacquardväfveri var äfvenledes arbetstillgången mindre god. Vid kvar
talets slut arbetades endast 5 dagar i veckan. Fabriken sysselsatte C:a 150 arbetare. 

Ha lmstad . Tillgången på arbete god. På manlig arbetskraft har öfverflöd rådt, 
men däremot brist på kvinnlig sådan. Ställningen för öfrigt densamma som under 
motsvarande tid 1907. Vid Slottsmöllans klädesfabriker har arbetsstyrkan äfven detta 
kvartal uppgått till c:a 550 st. 

Göteborg. Vid kamgarnsspinnerierna var arbetstillgången knapp och sämre än 
under föregående kvartal. Under det att under l:sta kvartalet 1907 arbete stod att erhålla 
i obegränsad myckenhet, är det nu så godt som omöjligt att få några nya order, dels 
till följd af misstroende på grand af de oupphörligen fallande ullpriserna och dels på 
grund af brist på efterfrågan hos allmänheten. 

En fabrik sysselsatte under januari, februari och mars resp. 194, 190 och 187 
arbetare. 

Tillgången på manlig arbetskraft var god, men på duglig kvinnlig sådan var brist. 
Arbetstiden har i någon mån reducerats. 
Bland blekeri-, färgeri- och appreturarbetarne var arbetstillgången mindre god. 

Bästa tillgången å arbete brukar i regel vara under februari, mars, april samt septem
ber, oktober och november månader. 

Öfverflöd på arbetskraft förekommer nästan alltid. 
På grund af arbetsbrist ha arbetarne haft 4 lördagar fria under detta kvartal 

utan ersättning. 
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Fackföreningens medlemsantal utgjorde under Jan., febr. och mars. resp. 114, 117 
och 119 manliga samt 15 kvinnliga. På grund af brist på arbete TOTO tillsammans 
115 medlemmar arbetslösa i sammanlagdt 517 dagar. Något arbetslöshetsunderstöd 
betalades ej af föreningen. 

Genomsnittslönen för år 1907 belöpte sig till 1752 kr. pr vecka beräknadt efter 29 
öre pr timme under de tre första månaderna samt 32 öre pr timme de 9 sista. 

Genomsnittslönen under detta kvartal är 17'32 kr. pr vecka beräknadt efter 32 öre 
pr timme. 

Bland Gamlestadens blek- och färgeriarbetare var arbetstillgången mindre god och 
sämre än såväl föregående som motsvarande kvartal i fjol. 

Arbetslöshet förekom först i mars, då inalles 6 medlemmar af därvarande fack
förening blefvo arbetslösa i tillsammanlagdt 240 dagar. Fackföreningen utbetalade ej 
något arbetslöshetsunderstöd. 

Inom möbeltygs- och mattfabrikationen var arbetstillgången sämre än vanligt, 
och såväl föregående som i synnerhet motsvarande kvartal i fjol voro betydligt bättre 
än nu. Orsaken härtill är att söka i genomgående mindre köplust; den gällande tullsatsen 
af 60 öre pr kg. förhindrar ej heller, att vi öfversvämmas af utlandets öfverproduktion. 

Ett härvarande aktiebolag sysselsatte 150 arbetare. God tillgång på arbetskraft. 
Kar l s t ad . Arbetstillgången god och tillräckligt med arbetare. 
Gäfle. Arbetstillgången någorlnnda god ehuru betydligt försämrad. Penning

knappheten har hämmat köpkraften såväl hos folket i allmänhet som hos återförsäljare. 
Tillgången å arbetskraft har varit normal. Gäfle manufakturaktiebolag sysselsatte: 

Gäfle ångväfveriaktiebolag sysselsatte under kvartalet 170 arbetare. Som all
tid vid hårda tider, då mindre arbete står männen till buds och kvinnorna därför 
måste antaga lönearbete, har det äfven nu för textilindustrien, där i hnfvudsak kvinn
lig arbetskraft användes, varit lättare att fylla detta behof än under bättre tider. 
Under förra årets första kvartal såldes c:a 50 % mera garner än under innevarande 
års första kvartal, under det att efterfrågan å väfnader varit lika. Sv. Textilarb.-
förbundets afd. n:r 43 hade den S1 i 21 manliga och 31 kvinnliga, den 29/2 s 20 manliga 
och 30 kvinnliga och den 31'» 21 manliga och 29 kvinnliga medlemmar. 

Beklädnadsindustrien. 

Hattillverkningen. 

Stockholm. God arbetstillgång. Öfverflöd på manlig, men brist på kvinnlig 
arbetskraft, beroende därpå att fllthattillverkningen, vid hvilken användes manlig 
arbetskraft, på våren undantränges af stråhattillverkningen, vid hvilken användes 
kvinnlig arbetskraft. 

K a r l s k r o n a . Tillgången på arbete var mycket god. 
Malmö. Arbetstillgången medelmåttig och lika som under samma tid föregående 

år. Inom facket sysselsattes 110 arbetare. Däraf tillhörde 79 fackföreningen. Af dessa 
äro 50 m&n och 29 kvinnor. Arbetet utföres alltid på ackord. Förkortning af arbets
tiden har förekommit under l:sta månaden med 1 timme samt under 2:dra och 3:jde 
månaden med 3 timmar pr dag. 2 medlemmar hafva under hela kvartalet gått arbets
lösa. Understöd utbetalades med 8 kr. pr arbetare och vecka under 7 veckor. 

Gäfle. Mycket ringa arbetstillgång, mindre än föregående års första och sista 
kvartal, ändock delvis brist på arbetskraft. 
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Skrädderi- och sömnadsyrket. 

Stockholm. Någon försämring i jämförelse med närmast föregående kvartal och 
motsvarande kvartal 1907. Något öfverflöd på arbetskraft samt någon reducering af 
arbetstiden har förekommit. 

Uppsala . Arbetstillgången, som varit något i nedgående nnder januari—februari, 
har under mars åter stegrats. 

E s k i l s t u n a . Inom skrädderiyrket mindre god arbetstillgång, sämre än under 
föregående och motsvarande kvartal 1907. 

Norrköping . God arbetstillgång hvad lagerarbete beträffar; för öfrigt normal 
arbetstillgång. Jämn tillgång å arbetskraft. 

Jönköp ing . Inom herrskrädderiet var arbetstillgången liksom under föregående 
kvartal riklig. Fortfarande brist på yrkesskickliga arbetare. 

Kalmar . God arbetstillgång; någon försämring mot föregående kvartal beroende 
på säsongarbete. 

Kar l sk rona . Arbetstillgången var bättre än under motsvarande tid förra året; 
tillgången på arbetskraft var fortfarande tämligen knapp. 

K r i s t i a n s t a d . God arbetstillgång: brist på kappsömmerskor har förekommit. 
Malmö. Arbetstillgången under första kvartalet mindre god och något sämre 

än nnder samma tid föregående år. 
Inom damskrädderifacket sysselsattes mellan 800—1,000 arbetare. 125 tillhörde 

fackföreningen, däraf 8 män och 117 kvinnor. Arbetstillgången var mindre god. Arbets
förhållandena betecknas som bättre än förra kvartalet, men sämre än samma tid före
gående år. 

Inom herrskrädderifacket sysselsattes omkring 475 arbetare. Af dessa tillhörde 412 
föreningen, hvaraf 255 män och 157 kvinnor. Arbetstillgången var mindre god, hvilket 
var en naturlig följd af arbetslöshet bland arbetare i allmänhet och den dåliga penninge
marknaden. Något nämnvärdt öfverflöd på arbetskraft förekom ej. 

Hä l s ingborg . Arbetstillgången mycket dålig med öfverflöd på arbetskraft. Det 
mesta arbetet utföres på ackord. Då arbetstillgången är otillräcklig, fördelas förefintligt 
arbete, hvarför afskedanden i regel icke förekomma. Uppgift om arbetslösheten bland 
de manliga arbetarne har icke kunnat erhållas. Bland kappsömmerskorna har arbets
löshet förekommit. En skrädderifirma, som sysselsatte 5 arbetare, har under kvartalet 
nedlagt sin verksamhet. 

Ha lmstad . Arbetstillgången medelgod och som vanligt sämre än under före
gående kvartal. Till följd af lönerörelse ha nya arbetare ej antagits, hvadan öfverflöd 
på arbetskraft emellanåt förekommit. 

Göteborg. Inom konfektionsbranschen var arbetstillgången mycket god; bättre 
än föregående och ungefärligen lika med motsvarande kvartal i fjol. Detta på grund 
däraf att effektneringen af inkomna order å sommarplagg måste bedrifvas med all ifver 
under denna tid. 

Ett härvarande konfektionsaktiebolag sysselsatte under januari 662, februari 658 
och nnder mars 655 arbetare. 

På arbetskraft var brist särskildt på fullt kunniga handsömmerskor. 
VeckoförtjänBten utgjorde i medeltal: för tillskäraro kr. 3103. Sömmerskornas 

aflöning var för 18 stycken 15—20 kr., för 263 10—1450 kr. och för 271 5—9'50 kr. 
pr vecka. Dessutom 57 elever med en aflöning nnder 5 kr. pr vecka. 

Kar l s t ad . Skrädderiarbetarefackföreningcn räknar 47 män och 18 kvinnor. Af 
dessa hafva en del ej alltid haft arbete, men när säsongen börjar i april torde arbete 
erhållas för alla. Föreningen saknar understödskassa. 

Västerås . Inom skrädderiyrket god arbetstillgång med brist på arbetskraft. 
Första kvartalet var i år bättre än under år 1907. 



450 ARBETSMARKNADEN I SVERIGE 1:A KVART. 1908. 

Gäfle. Någorlunda god arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. Fackföre
ningen hade den sista jannari och februari 58 samt sista mars 61 medlemmar. 

Sandsva l l . Arbetstillgången tämligen god inom Sundsvalls distrikt, men som 
vanligt mindre än under närmast föregående kvartal. Förhållandena i allmänhet lika som 
under l:sta kvartalet 1907. 

Trikåfabrikation. 

Stockholm. God arbetstillgång. Något sämre konjunkturer än under mot
svarande kvartal föregående år. 

Norrköping. Arbetstillgången mindre god; riklig tillgång på arbetskraft. 
Arbetstiden vid en fabrik något förkortad. Två trikåfabriker sysselsatte 192 arbetare. 

Ka r l sk rona . Arbetstillgången var som förut mindre god. 
Malmö. Inom trikåfabrikationen är arbetstillgången någorlunda jämn. Modist

facket har haft god arbetstillgång. 
Götoborg. Inom trikå- och bandfabrikationen har arbetstillgången varit tillfreds

ställande; men dock sämre än under föregående kvartal. 
Borås. Några trikåfabriker ha minskat arbetstiden med 1 ä 2 timmar dagligen. 
Gäfle. Ullspinneri- och trikåfabrikationen har haft god tillgång på arbete med 

normal arbetskraft, allt lika med föregående kvartal. 

Skomakeriyrket. 

Stockholm. Till följd af stor öfverprodnktion och penningeknapphet har be
tydlig försämring inträdt inom skofabrikationen med åtföljande arbetslöshet och redu
cering i arbetstiden. Af c:a 500 manliga och 300 kvinnliga organiserade arbetare 
hafva under kvartalet 35 män och 5 kvinnor varit arbetslösa med 1,076 förlorade 
arbetsdagar. 

Uppsala. Den redan föregående kvartal knappa arbetstillgången har under det 
innevarande betydligt försämrats. Öfverflöd på arbetskraft är rådande. Ställningen 
vida sämre än under motsvarande tid i fjol. 

Esk i l s tuna . Inom skomakeriyrket mindre god arbetstillgång, något som emeller
tid vanligen plägar vara fallet under detta kvartal. 

Norrköping. Inom handskomakeriet dålig arbetstillgång. Skomakeriarbetarc-
förbundets afdclning räknar 60 medlemmar. 

Kalmar. Arbetstillgången medelgod. 
Kar lskrona . Klen arbetstillgång samt öfverflöd på arbetskraft. Arbetstiden 

minskades Båväl vid härvarande skofabrik som hos handtverksmästarne; på ett flertal 
arbetsplatser omfattade inskränkningen ända till halfva arbetstiden. 

Malmö. Arbetstillgången mindre god. Inom handskomakareyrket sysselsattes 
160 arbetare, däraf 9 kvinnor. Arbetstillgången betecknas såsom dålig. Dock synes 
förhållandena någorlunda motsvarat samma tid föregående år. Öfverflöd på arbetskraft 
har förefunnits. 

Vid skofabrikerna Byssefeåttas omkring 790 arbetare. 614 af dessa tillhöra 
fackföreningen, hvaraf 344 män, 227 kvinnor och resten minderåriga under 18 år. 
Arbetstillgången betecknas som mindre god; februari månad var sämst. Jämförelsen 
med samma tid föregående år visar tillbakagång inom branschen. Lönerna äro de 
samma som förra året, men lefnadsomkostnaderna hafva stigit. Vid några mindre 
fabriker har en del af personalen permltterats på grund af arbetsbrist. 

Af ofvannämnda antal arbetare hafva under januari 133 stycken fått arbetstiden 
reducerad med tillsammans 3,711 timmar, under februari 168 med tillsammans 6,816 
timmar, samt under mars 341 med tillsammans 4,319 timmar. 
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Öfvertidsarbete har under gamma tid förekommit för 18 män med tillaammans 18 
timmar. 

Däraf voro 63 arbetslösa på grund af bristande arbetstillgång med tillsammans 
1,484 dagar och 54 på grund af sjukdom med tillsammans 1,342 dagar. 

Lund. För icke säsongarbetare har arbetstillgången varit normal. För hand-
skomakeriarbetarne har arbetstiden varit minskad med 2 å 3 timmar pr dag. 

Häls ingborg . Skofabrikerna hade mindre god arbetstillgång och sämre än 
under föregående kvartal, på grand af fjolårets stora öfverproduktion samt de tryckta 
penningetiderna. En skofabrik härstädes, som sysselsatte c:a 10 arbetare, var nöd
sakad att nedlägga driften i december. Öfverflöd på arbetskraft förekom. 

Vid en skofabrik, som vanligen sysselsätter 120 arbetare, har antalet under kvar
talet minskats med 20. Därjämte har arbetstiden varit inskränkt under 3 veckor med 
18 timmar pr vecka. 

För handskoarbetarne har arbetstillgången varit medelgod och tillgången på 
arbetskraft något större än behofvet. 

Ha lmstad . Tillgången å arbete klen. Åtskilligt sämre än under föregående 
kvartal och något sämre än under första kvartalet 1907. Tillgången å arbetskraft 
normal. Fackföreningen har ett 20-tal medlemmar. 

Göteborg. Inom handskomakeriyrket är arbetstillgången mindre god, beroende 
på den stora massproduktionen inom fabrikerna. 

Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha motsvarat hvarandra. 
Detta yrke synes vara mycket i nedgående. 
Väs te rås . Arbetstillgången inom skofabrikationen var sämre än under l.sta 

kvartalet 1907, men kan i hvarjé fall betecknas såsom medelgod. 
Gäflc. Arbetstillgången har varit mindre god, något sämre än under första och 

betydligt sämre än under sista kvartalet föregående år. Öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsva l l . Arbetstillgången under januari god, liksom under december; under febr. 

något mindre, under mars åter ökad. Arbetsförhållandena jämngoda med samma tid 
förlidet år. 

Handsk-, möss- och pälsvarufabrikationen. 

Stockholm. Inom möss- och pälsvarufabrikationen medelgod arbetstillgång. 
Tillgången på arbetskraft motsvarar efterfrågan. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången sämre än under föregående kvartal och betecknas 
nu som dålig. Inom yrket sysselsättas 16 manliga och 25 kvinnliga arbetare. 

Malmö. Arbetstillgången mindre god. Öfverflöd på arbetskraft såväl manlig 
som kvinnlig. 

Häls ingborg . Inom handskindustrien var arbetstillgången mindre god med 
öfverflöd på arbetskraft, särskildt på kvinnlig sådan. På grund af för ringa arbets
tillgång bar arbetstiden förkortats på så sätt, att arbetarne ibland fått vänta åtskilliga 
dagar på arbete; handskarbetarefackföreningen har 18 manliga och 30 kvinnliga med
lemmar. 

Annan beklädnadsindustri. 

Stockholm. God — mindre god arbetstillgång inom paraplyfabrikationen. 
Inom käppfabrikationen har någon brist på arbetskraft visat sig. 

Inom tvätt- och badinrättningar var arbetstillgången god. 
Malmö. Arbetstillgången inom frisöryrket betecknas såsom dålig. Af 54 arbetare 

inom yrket voro under hela januari 3, under hela februari och mars 5 arbetslösa. 
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Läder-, hår- och gummivaruindustri. 

Uppsala. För sadelmakare och tapetserare har arbetstillgången i mån af den 
aftagande säsongtiden något nedgått. 

Kar l sk rona . Arbetstillgången var inom läderindustrien fortfarande medelmåttig, 
dock något förbättrad i jämförelse med föregående kvartal. 

Malmö. Inom läderfabrikationen var dålig arbetstillgång. Vid en läderfabrik 
hade ett 30-tal arbetare permitterats på grund af arbetsbrist. 

Inom gummivaruindustrien var arbetstillgången god. Brist på kvinnlig arbetskraft. 
Inom sadelmakare- och reseffektarbetareyrket är arbetstillgången god, men något 

sämre än under samma tid föregående år. Af 41 arbetare inom facket hafva under 
kvartalet 6 arbetare på grnnd af arbetsbrist varit arbetslösa med tillsammans 160 dagar. 
Äfven har förkortning af arbetstiden ägt rum på grund af brist på arbete. 

Lund. För sadelmakare och tapetserare har på grnnd af minskad arbetstillgång 
arbetstiden varierat på de olika verkstäderna mellan 30 och 48 timmar, ordinarie 
arbetstiden är 57 timmar i veckan. 

Häls ingborg . Vid Hälsingborgs gummifabrik har arbetstillgången varit medel
god, och tillgången på arbetskraft har motsvarat behofvet. Fabriken sysselsatte under 
januari 508, februari 492 och under mars 481 arbetare. Den 1 januari höjdes timlönerna 
för manliga arbetare från 35 till 35 ½ öre pr timme. 

Inom sadelmakareyrket har arbetstillgången varit medelgod och tillgänglig arbets
kraft fullt tillräcklig. 

Göteborg. Inom läderfabriksindustrien äro arbets- och löneförhållandena oför
ändrade och lika med såväl föregående som motsvarande kvartal i fjol. 

Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha motsvarat hvarandra. 
Läderarbetarnes fackförening räknade 33 manliga medlemmar under kvartalet. 

Af dessa voro 7 arbetslösa i tillsammanlagdt 193 dagar, beroende på arbetsbrist. 
Kar l s tad . En del arbetare inom garfveriyrket hafva blifvit utan arbete till 

följd däraf, att ett garfveri nedlagts och ett annat minskat tillverkningen. 
Sadelmakeri- och tapetserarefackföreningen räknar 19 medlemmar, och har tillgången 

på arbete för dem varit normal. 2 arbetare hafva varit utan arbete nnder januari och 
februari. 

Gäfle. God arbetstillgång ehuru försämring i garfverierna. Öfverflöd på arbets
kraft. Sadelmakeriyrket har äfven haft försämring med öfverflöd på arbetskraft. 
Fackföreningen hade den sista januari 12, februari 16 och mars 18 medlemmar. 

Trävaruindustrien. 

Sågverk och brädgårdar. 

Norrköping. Arbetstillgången vid brädgårdarna obetydlig. Ungefär hälften af 
fackföreningens 70 medlemmar ha under kvartalet varit arbetslösa. 

Kar l skrona . Arbetstillgången var som vanligt vid denna årstid försämrad, 
hvarjämte öfverflöd på arbetskraft förefanns. 

Lund. Sågverks- och brädgårdsarbetare hafva skiftat med att arbeta halfva 
antalet hvarannan vecka. I slntet af mars månad utflyttade 5 å 6 brädgårdsarbetare 
med familjer och togo anställning som statare. 

Möbelsnickare ha varit arbetslösa till ett antal af 8 ä 10. 
Häls ingborg. Vid härvarande sågverk och brädgårdar har arbetstillgången på 

grund af obetydlig export och ringa byggnadsverksamhet varit dålig, hvarför endast 
ett litet fåtal arbetare kunnat sysselsättas. 

Göteborg. Vid ett elektriskt vedhuggeri, som sysselsätter 12 arbetare, var 
arbetstillgången god och lika med såväl föregående som motsvarande kvartal under 
åren 1906 och 1907. 
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På arbetskraft var tillgången god, och af de arbetssökande tillhörde de flesta 
byggnadsfacket. 

Pitpropaarbetareorganisationens medlemsantal var 550. För dessa var tillgången 
å arbete dålig och sämre än under föregående kvartal, beroende på nedgående konjunktur
förhållanden. På arbetskraft var tillgången god. 

Medelinkomsten utgjorde 18 kronor pr vecka. 
Arbetstiden har förkortats och utgjorde 8 timmar pr dag. 
Inalles voro af föreningens medlemmar 150 arbetslösa under någon tid af kvartalet. 
Till dessa utbetalades intet arbetslöshetsunderstöd. 
Kar l s tad . Enär en del sågverk till större delen legat nere, har arbetslöshet 

varit rådande. 
Gäfle. Arbetstillgången var mindre god med öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsva l l . Inom sågverksindustrien var arbetstillgången vid kvartalets början 

liksom vid förra kvartalets slut åtskilligt minskad, men har sedermera småningom 
ökats. Vid 5 af distriktets sågverk sysselsattes under kvartalet följande antal arbetare 
under januari 1,288, under februari 1,451 och under mars 1,514. Öfverflöd på arbets
kraft har rådt, men vid skogsafverkningarna har den till stor del funnit sysselsättning. 
I det hela torde arbetsförhållandena under kvartalet varit lika med motsvarande tid 1907. 

Luleå. På grund af den inskränkning i årets timmerdrifningar, som ägt rum, 
och då samtliga sågverk endast gått med enkla skift, har öfverflöd på arbetskraft visat 
sig inom denna industrigren. 

Vid Nordiska Trävaruaktiebolagets sågverk hafva c:a 1,000 personer haft syssel
sättning under samma villkor som under föregående kvartal. 

Snickerier och annan träförädlingsindustri. 

Stockholm. Inom möbelindustrien har arbetstillgången varit mindre god. 
Arbetstillgången plägar i allmänhet vara mindre nnder årets första kvartal än under 
de öfriga. Sistförflutna kvartal har emellertid arbetstillgången varit mindre än vanligt. 
Något öfverflöd på duglig arbetskraft har emellertid icke förelegat. På en del Btällen 
har arbetstiden reducerats. 

Uppsala. Arbetstillgången knapp i likhet med förhållandena nnder föregående kvartal. 
Esk i l s t una . Inom möbelsnickeribranschen jämn och god arbetstillgång. 
Norrköping. Inom snickerifabriksbranschen arbetstillgången mindre god. Vid 

en fabrik, som sysselsätter 63 arbetare, pågick arbetet under sista delen af kvartalet 
endast halfva dagarna. Öfverflöd på arbetskraft. Svenska träarbetareförbundets af-
delning n:o 112 hade vid kvartalets slut 134 medlemmar. 

Inom möbelfabrikationen god arbetstillgång. 
Jönköping . Inom snickeriindustrien klagas från en fabrik öfver mycket dålig 

tillgång på arbete, sämre än under föregående kvartal. Det framhålles, att den höga 
penningeräntan i förening med höga arbets-, virkes- och fraktpriser samt sänkta priser 
å fabrikatet till sist måste krossa den förut synnerligen svaga industrien. Öfverflöd 
på arbetskraft har förefunnits. Afskedande af arbetare har icke ägt rum, men arbets
tiden har förkortats med en dag pr vecka. Inom trätoffel- och takpappfabrikationcn 
har arbetstillgången varit normal och lika med föregående kvartal. Hvarken 
Öfvertidsarbete eller förkortning af arbetstiden bar förekommit. I februari afskedades 
8 arbetare på grund af indragning af tillverkningen af en specialartikel. 

En askfabrik, som har till uppgift att förse en större engelsk tändsticksfabrik 
med tomaskar, sysselsätter omkr. 310 arbetare. 

Kalmar. Medelgod arbetstillgång, sämre än under föregående kvartal. Öfverflöd 
på arbetskraft. 

Kar l skrona . Såsom redan under förra kvartalet förespåddes, har arbetstill
gången ännu mera försämrats. 
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Inom möbelsnickeriet voro förhållandena lika med föregående års. 
K r i s t i a n s t a d . Inom maskinsnickeribranschen har arbetstillgången varit mindre 

god och sämre än nnder föregående kvartal. 
Fackföreningen hade vid kvartalets slut 89 medlemmar: af dessa voro en del ar

betslösa i tillsammans 906 dagar; dcssntom har arbetstiden förkortats. 
Malmö. Arbetstillgången betecknas som mycket dålig och sämre än nnder mot

svarande tid föregående år. Inom möbelsnickareyrket sysselsattes omkring 400 arbetare, 
däraf 30& voro organiserade; dessutom fnnnos 35 lärlingar i facket under 18 år. 

Förkortning af arbetstiden har under kvartalets olika månader förekommit med 
2 å 3 timmar pr dag. 

Under kvartalets l;sta månad voro 32 arbetare arbetslösa i tillsammans 810 dagar, 
under 2:dra månaden 28 arbetare arbetslösa i tillsammans 700 dagar samt under 
8:dje månaden 19 arbetare arbetslösa i tillsammans 546 dagar. 

Arbetslöshetsunderstöd utbetalades under kvartalet åt 17 medlemmar med till
sammans 265 kr. 

Korgmakareyrket sysselsätter 26 arbetare, alla organiserade. Arbetstillgången be
tecknas som god, liksom nnder föregående kvartal och samma tid föregående år. Något 
öfverflöd eller någon brist på arbetskraft har icke förekommit. 

Häls ingborg . Snickerifabrikerna för byggnadssnickeriarbeten hafva till följd 
af minskad byggnadsverksamhet haft mindre god arbetstillgång. 

Möbelsnickerifabrikerna hafva äfvenledes haft mindre god arbetstillgång och sämre 
än nnder något kvartal af de närmast föregående åren. Tillgången på arbetskraft, som 
förut tidtals varit otillräcklig, har nnder kvartalet varit större än behofvet. 

Korgmakeriyrkct har haft god arbetstillgång och delvis brist såväl på dugliga 
arbetare som på ynglingar, som vilja lära yrket. 

Inom tunnbinderiyrket var arbetstillgången mindre god och ungefär densamma, 
som nnder motsvarande kvartal de närmast föregående åren. Yrket har under åtskilliga 
år varit i nedgående på grund däraf, att tillverkningen af en del kärl så småningom 
öfvergått till fabriksdrift: yrket tenderar att blifva säsongyrke med sämsta arbetstill
gången nnder l:sta kvartalet. 

Göteborg. Inom Bnickerifabriksindustrien — hufvudsakligast dörrtillverkning — 
var arbetstillgången mindre god, sämre än under föregående och mycket sämre än 
under motsvarande kvartal föregående år. Få arbetskraft var öfverflöd. 

Ett härvarande aktiebolag sysselsatte 297 arbetare. 
Snickerifabriksarbetareorganlsationens medlemsantal var under januari 418, februari 

414 och mars 403. Af föreningens medlemmar voro 40 arbetslösa. 
Gäfle. God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. Fackföreningen 

hade 110 manliga och 3 kvinnliga medlemmar. 
Sundsva l l . Inom möbeltillverkningen har arbetstillgången varit god, liksom under 

närmast föregående kvartal. Dock har penningeknappheten och de dryga räntorna i 
någon mån verkat betnngande pä rörelsen. Förhållandena i allmänhet lika med l:sta 
kvartalet 1907. 

Malmberget. Tillgången å arbete vid Gcllivare Träförädlingsaktiebolag, Gellivarc. 
har varit jämn och god och förhållandena analoga med föregående års nnder samma tid. 

Korkfabrikationen. 

Stockholm. Inom kork fabrikationen fortfarande god och jämn arbetstillgång. 
Malmö. Inom korkarbetarcyrket sysselsattes 21 arbetare; arbetstillgången be

tecknas som god, men något sämre än nnder förra kvartalet samt lika som under samma 
tid föregående år. Under första och andra månaderna förekom förkortning af arbets
tiden med 1 timme pr dag. 
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Göteborg. Inom korkskärarefacket var arhetstillgången mindre god. 
Korkarbetarnes fackförening räknade vid kvartalets slut 74 medlemmar, däraf 38 

män och 36 kvinnor. 
Arbetstiden har förkortats pä aä sätt, att 23 manliga arbetare haft en arbetstid 

af 39½ timmar i veckan under månaderna februari och mars, och 5 arbetare och 6 
kvinnor ha under hela kvartalet arbetat med en arbetstid af endast 38 timmar pr vecka. 

Trämasse- och pappersindustri. 

Pappersbruk. 

Norrköping. Arhetstillgången god. 
Sundsva l l . Inom trämassetillverkningen har arhetstillgången varit jämn och 

god. Nya fabriker äro under anläggning på flera platser inom Sundsvalls skeppnings-
distrikt. 

Bokbinderiyrket. 

Stockholm. Första kvartalet visar en förbättring inom bokbinderiyrket med 
god — mycket god arbetstillgång. Öfverftöd på arbetskraft har i viss grad förelegat, 
dock icke på ordentliga och dugliga arbetare. Det klagas öfver, att för få lärlingar 
läras upp. 

Uppsala. Arhetstillgången något i aftagande sedan föregående kvartal. 
K r i s t i a n s t a d . Arhetstillgången god. Den ordinarie arbetstiden är 54 timmar 

i veckan; en del öfvertidsarbete har förekommit. 
Malmö. Inom bokbinderiyrket var arhetstillgången god liksom under samma 

tid föregående år. 
Häls ingborg. Inom bokbinderiyrket och kartongtillverkningon har arhetstill

gången varit god med fall sysselsättning för hithörande arbetskraft. 
Gäfle. Meddelmåttig tillgång på arbete med någon brist på arbetskraft. 
Sundsva l l . Arhetstillgången under januari ovanligt stor, öfverträffande december 

1907, så att öfvertidsarbete måste tillgripas. Under återstoden af kvartalet god. 
Arbetsförhållandena öfverhufvud taget lika med l:sta kvartalet 1907. 

Tapetfabrikationen. 

Stockholm. Inom tapetbranschen har inträdt en betydlig försämring med mycket 
dålig tillgång pä arbete. Öfveriiöd på arbetskraft; en obetydlig reducering af arbetslönerna 
har ägt rum. 

Nor rköp ing . Normal arbetstillgång. 
Kalmar . Mindre god arbetstillgång, sämre än under föregående kvartal. Brist 

på arbetskraft i synnerhet på yngre sådan. En tapetfabrik sysselsatte 50 personer. 
Föregående år vid samma tid förekom öfvertidsarbete. 

Den grafiska industrien. 

Stockholm. Arhetstillgången har i likhet med föregående kvartal varit mycket 
god med delvis rätt mycket öfvertidsarbete och brist på arbetskraft. Kvartalet be
tecknas såsom bättre än motsvarande kvartal år 1907. 

Uppsala . Arhetstillgången inom tryckerifacket synnerligen god lika som under 
föregående kvartal och åtskilligt bättre än motsvarande tid 1907. 

Norrköping. God arbetstillgång. 
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Jönköping. Inom den litografiska indnstrien har arbetstillgången varit täm
ligen god, dock sämre än under föregående kvartal. Hvarken öfverflöd eller brist på 
arbetskraft har förekommit. 

Kalmar . Mycket god arbetstillgång lika som vid samma tid under föregående 
år. Öfverflöd på arbetskraft. 

Kr i s t i an s t ad . Arbetstillgången mycket god. Inom facket sysselsattes ett 70-tal 
arbetare öfver 16 år. Arbetstiden är för sättare omkring 60 timmar och för tryckare 
65 timmar i veckan. 

Malmö. Inom litografyrket sysselsattes 55 arbetare. Arbetstillgången god lika 
som under föregående år samma tid, men i hvarje fall något sämre än under föregående 
kvartal. Arbetslöshet har i ringare grad förekommit. 

Häls ingborg . Vid boktryckerierna har arbetstillgången varit mindre god. 
Halmstad. Arbetstillgången god. Svårt att erhålla tillräcklig arbetskraft. 

Typografförbundets af del ning här räknar f. n. 24 medlemmar, men antalet torde snart 
komma att ökas, då tidningen Hallands arbetare under den närmaste tiden lär komma, 
att ansluta sig till densamma. 

Göteborg. Arbetstillgången inom tryckerierna är knapp och sämre än föregående 
kvartal; tillgången på duglig arbetskraft är alltid knapp inom tryckeribranschen. 

Förkortning af arbetstiden är förbjuden enligt tariffen för alla grafiska arbetare. 
Gäfle. Tämligen god tillgång på arbete i boktryckeribranschen; lika med 

föregående års första, men sämre än dess sista kvartal. Lagom arbetekraft. Gäfle-
typografklubb hade den sista januari 116, februari 118 och mars 117 medlemmar. 

Sundsva l l . Inom typografyrket har arbetstillgången varit god och jämn liksom 
under december. Arbetsförhållandena på det hela taget lika med l:sta kvartalet 1907.. 

Luleå. Arbetstillgången vid boktryckerierna har under kvartalet varit god. 

Malmförädlingsindustrien. 

Häls ingborg . Vid Hälsingborgs kopparverk var arbetstillgången dålig. Brikett
tillverkningen inställdes delvis, på grund hvaraf en del arbetare afskedades. 

Gäfle. Järn- och ståltillverkningen har haft ganska god arbetstillgång med 
normal tillgång på arbetskraft. Sandvikens järnverk sysselsätter cirka 2,400 arbetare. 

Luleå. Inom denna industrigren har tillgången på arbete varit knapp under 
detta års l:sta kvartal. Luleå järnverks aktiebolag sysselsatte nnder januari månad 
238 man, under februari 242 och under mars 240. Öfverflöd på arbetskraft har visat sig. 

Under den mörka årstiden har arbetstiden för ej ordinarie arbetare minskats 
till 45 ä 48 timmar pr vecka, men har en del arbetare haft full arbetstid eller 58 V»-
timmar pr vecka. 

Metallindustrien. 

Järn- och stålvarufabriker samt gjuterier. 

Stockholm. Inom gjuterifacket medelgod arbetstillgång. Af omkring 300' 
organiserade arbetare hafva under januari 6 samt under februari 7 varit arbetslösa. 

Inom vågfabrikationen har under kvartalet en försämring inträdt. Visserligen 
har icke någon arbetslöshet förekommit, men arbetstiden har i någon mån reducerats. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången medelgod — dålig, sämre än under föregående 
och motsvarande kvartal 1907. 

Jönköping. Inom vapen-, velociped- och gjutgodstillverkningen har tillgången-
å arbete varit något mindre än under föregående kvartal. Löneförhöjningar eller 
sänkningar hafva icke ägt rum. Inom vågtillverkningen har tillgången å arbete varit 
tämligen god, dock sämre än under föregående kvartal. På grund af minskad tillgång 
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på arbete har sedan den 24 mars 1908 arbetstiden förkortats till 45 timmar pr vecka, 
hvilken reducering kommer att fortfara under obestämd tid. Arbetstillgången är, vid 
jämförelse med motsvarande tid under föregående år, ej obetydligt minskad. 

Kar l sk rona . Arbetstillgången i allmänhet mindre god inom gjuteribranschen, 
betydligt sämre än under förra årets l:sta kvartal. Fabrikerna å landsbygden synas 
i mindre grad vara berörda af bristen på arbete. Öfverflöd på arbetskraft förefanns 
allestädeB. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången har varit mindre god. Någon arbetslöshet har 
dock icke förekommit. 

Malmö. Arbetstillgången jämförelsevis jämn — men i nedgående., Gjutarefacket 
sysselsätter 98 arbetare. Arbetstillgången betecknas som mindre god och sämre än 
under föregående kvartal och mycket sämre än under samma tid föregående år. För
kortning af arbetstiden har ägt rum med 2 timmar pr dag under kvartalet. 4 arbetare 
hafva under kvartalet erhållit arbetslöshetsunderstöd till ett belopp af eammanlagdt 
225-50 kronor. 

Häls ingborg . Fabriksaktiebolaget Frans Th. Rossel, som hufvndsakligen till
verkar kassaskåp och bättre lås, har haft mycket god arbetstillgång med brist på 
skickliga verktygsarbetare. 

Kar l s t ad . Arbetstillgången god. Någon brist å arbetskraft har förekommit 
inom industrien. Järn- och metallarbetarefackföreningen räknar f. n. 285 medlemmar. 
Föreningen har under kvartalet i understöd utbetalat 161 kronor 50 öre till arbetslösa 
medlemmar, hufvudsakligen till sådana, som kommit på genomresa för att söka arbete. 

Väs terås . Inom metallindustrien uppgifver en arbetsgifvare med 484 arbetare 
mycket god arbetstillgång, en annan med 60 arbetare uppgifver mindre god. Öfverflöd 
på arbetskraft. 

Gäfle. Inom gjuteribranschen var arbetstillgången dålig och betydligt sämre än 
under motsvarande tid 1907. Öfverflöd på arbetskraft. 

Smidesyrket. 

E s k i l s t u n a . En arbetsgifvare med c:a 170 arbetare uppgifver medelgod ar
betstillgång. På grund af minskad byggnadsverksamhet har omsättningen på bygg-
nadssmide förminskats. Betydligt minskad efterfrågan äfven på finsmide. Öfverflöd 
på arbetskraft. 

Malmö. Efterfrågan på fullgoda smeder, hufvudsakligast till landsbygden. 
Häls ingborg . Inom smidesyrket var arbetstillgången mindre god och sämre än 

under såväl föregående som motsvarande kvartal 1907. Anledningen till nedgången 
tillskrifves i hufvudsak den minskade byggnadsverksamheten, som icke allenast med
fört minskadt behof af byggnadssmiden utan äfvenledes förorsakat, att tillgången på 
vagnssmide och hofbeslag blir mindre, enär grofkörslorna äro i hög grad beroende af 
byggnadsverksamheten. Tillgången på skickliga smeder motsvarar ungefärligen behof-
vet. Däremot fanns öfverflöd på mindre duglig arbetskraft samt handtlangare. 

Fa lun . Arbetstillgången har varit god inom smidesyrket, hvadan någon för
bättring inträdt. 

Gäfle. Arbetstillgången har varit god och bättre än under föregående kvartal. 
Flera beställningar hafva inkommit än under motsvarande tid föregående år. Brist på 
yrkesskicklig arbetskraft. 

Bleck- och plåtslageriyrket. 

Stockholm. Inom bleck- och plåtslageriyrkena var arbetstillgången dålig, sämre 
än under föregående och motsvarande kvartal 1907. Öfverflöd på arbetskraft, dock ej 
på duglig sådan. På en del arbetsställen förkortades arbetstiden. 

Uppsala . Arbetstillgången försämrad sedan föregående kvartal; öfverflöd på 
arbetskraft. 



458 ARBETSMARKNADEN I SVERIGE 1:A KVART. 1908. 

Norrköping. Mindre god arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. Bleck-
och plåtslageriarbetareförbundets afdelning räknar 51 medlemmar. 

Kar l sk rona . Arbetstillgängen var under medelmåttan; öfverflöd på arbetskraft. 
K r i s t i a n s t a d . Inom bleckslagareyrket har arbetstillgängen varit medelgod. I 

facket sysselsättas 34 arbetare, och utgör timpenningen 45 öre med 58 arbetstimmar i 
veckan. 

Malmö. Inom bleck- och plåtslageriyrket har arbetstillgången varit mindre god. 
Häls ingborg . Inom bleck- och plåtslageriyrket var arbetstillgången mycket 

dålig och sämre än under såväl föregående, som motsvarande kvartal föregående år. 
Arbetstiden var under kvartalet förkortad på grand af bristande arbetstillgång. Arbets
löshet har förekommit. 

Göteborg. Inom bleck- och plåtslagerifacket var arbetstillgången fortfarande 
dålig och t. o. m. sämre än under föregående kvartal; tillföljd häraf har också arbets
tiden minskats till 40 å 45 timmar pr vecka. 

Arbetareorganisationens medlemsantal var detsamma som under föregående 
kvartal eller 140. Af dessa voro, på grund af brist på arbete, 10 arbetslösa i januari, 
31 i februari och 21 i mars. Till dessa utbetalades af föreningen ett understöds
belopp af kr. 49975. 

Gäfle. Arbetstillgången obetydlig, sämre än under föregående års lista och 4:de 
kvartal. Öfverflöd på arbetskraft. Sv. bleck- och plåtslagareförb. afd. n:r 7 hade den 
sista januari 27, februari 26 och mars 27 medlemmar. 

Annan metallindustri. 

Stockholm. Inom guldsmedsyrket har någon försämring inträdt med på en del 
ställen reducerad arbetstid. 

Inom fotogénköksindustrien var arbetstillgången oförändradt god, ehuru dock, såsom 
vanligen är fallet, öfverflöd på arbetskraft förelegat. En fabrik använde under januari 
215, februari 223 och mars 224 arbetare. 

Inom fabrikationen af luxlampor har arbetstillgången varit medelgod. Öfverflöd 
på arbetskraft. Fabriken sysselsatte under januari 368, februari 352 samt under mars 
282 arbetare. 

Inom metallknappsfabrikutionen har förbättring i arbetstillgången inträdt i för
hållande till närmast föregående kvartal. Något sämre likväl än nnder motsvarande 
kvartal 1907. 

E s k i l s t u n a . En förnicklingsfabrik med 81 arbetare nppgifver dålig arbetstill
gång med öfverflöd på arbetskraft och reducering af arbetstiden. 

Norrköping. God arbetstillgång inom guldsmedsyrket. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. 

Den mekaniska verkstadsindustrien. 

Stockholm. Af separatorfabrikerna nppgifver en med 1,141 arbetare god arbets
tillgång; en däremot med omkring 90 arbetare nppgifver dålig arbetstillgång, och har 
denna fabrik på grund häraf under januari afskedat 14 arbetare samt reducerat arbets
tiden med 2 timmar pr dag. 

På grand af krisen har inom hisstillverkningen en minskning i arbetstillgången 
inträdt. Den kan dock fortfarande betecknas såsom medelgod. Vid en tillverknings-
plats var arbetareantalet under januari 240, februari 202 och under mars 175. 

Inom den mekaniska verkstadsindustrien för öfrigt synes god arbetstillgång före
funnits; en verkstad (208 arbetare) nppgifver till och med mycket god arbetstillgång; 
en annan (592 arbetare) mindre god. Öfverflöd på arbetskraft har i någon mån före
kommit; i allmänhet klagas dock öfver brist på yrkesskicklig sådan. 
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Uppsala . Arbetstillgängen knapp vid mekaniska verkstäder och gjuterier; 
sedan föregående kvartal ytterligare försämrad. Ställningen öfver hufvud vida sämre 
än motsvarande tid 1907. 

E s k i l s t u n a . En mekanisk verkstad med c:a 800 arbetare uppgifver god arbets-
tillgång. 

Norrköping. Medelmåttig arbetstillgång; vid en verkstad någon minskning af 
arbetsstyrkan. 

Jönköping . Inom den mekaniska verkstadsindustrien uppgifvas förhållandena 
vara något sämre än under föregående kvartal. Reducering af arbetsstyrkan eller för
kortning af arbetstiden har icke förekommit. En fabrik Därstädes för tillverkning af 
transmissioner, lager etc. har inneliggande beställningar för flere månader framåt. 
Arbetsstyrkan har måst ökas och uppgår nu till omkring 70 man. 

Kalmar . God arbetstillgång, ungefär lika som under föregående år vid sam
ma tid. 

K r i s t i a n s t a d . Vid Ljunggrens mekaniska verkstad har arbetstillgängen varit 
mindre god och sämre än på lång tid tillförene. Arbetsstyrkan har måst minskas 
från 238 till 206 man; äfven förkortad arbetstid har förekommit. 

Malmö. Inom mekaniska verkstadsindustrien var arbetstillgängen dålig och be
tecknas som betydligt sämre än under samma tid föregående år. För hjälparbetare 
har tillgången på arbete varit jämn. Inom denna industri sysselsattes omkring 1,500 
arbetare. Förkortning af arbetstiden har ägt rum med omkring 2 timmar pr dag. 

Under kvartalet voro vid olika tillfällen 218 arbetare arbetslösa på grund af 
brist på arbete: 118 fackföreningsmedlemmar hafva under kvartalet åtnjutit arbetslös
hetsunderstöd till belopp af sammanlagdt 2,446 kr. 

Lund. På do mekaniska verkstäderna har arbetstiden varit minskad med 6 
timmar i veckan. Någon egentlig arbetslöshet har icke förekommit. 

Häls ingborg . Å de mekaniska verkstäderna har arbetstillgängen varit medelgod 
med delvis öfverflöd på arbetskraft. 

Ha lmstad . Vid de mekaniska verkstäderna samt gjuterierna har arbetstillgängen, 
i synnerhet under senare delen af kvartalet, varit dålig, hvadan försämring inträdt. I 
sammanhang med de nedgående konjunkturerna har nämligen efter hand, som äldre 
beställningar hunnit expedieras, nya ej ingått i samma utsträckning som förut. Dock 
har någon förbättring under sista tiden förnummits. Vid en verkstad utgjorde arbetare
antalet vid kvartalets början 115 och vid dess slut 100. Öfverflöd på ej yrkesskickligt 
folk har rådt, Yrkesknnnigt folk, som under de goda tiderna svårligen kunde fås, 
har nu kunnat anskaffas från andra orter. Arbetstiden har för plåtslageriafdelningen 
och gjutarne minskats till 40 ä 45 timmar i veckan. 

Göteborg. Vid de mekaniska verkstäderna har arbetstillgängen varit synnerligen 
god och ungefär lika med såväl föregående som motsvarande kvartal i fjol. 

Tillgång och efterfrågan på arbetskraft ha motsvarat hvarandra; dock råder fort
farande brist på yrkesarbetare. 

Arbetstiden var 57 timmar pr vecka. Öfvertidsarbete förekom fast i mindre ut
sträckning. 

Göteborgs mekaniska verkstad sysselsatte under januari 987, februari 1,016 och 
mars 1,048 arbetare. 

Vid Lundby mekaniska verkstad utgjorde veckoförtjänsten för: 
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Denna verkstad har öfvertagit Vilhelmsbergs varf. 
Falun. Inom den mekaniska verkstadsindustrien har arbetstillgången under 

kvartalet varit dålig. Betydlig försämring gent emot motsvarande tid föregående år. 
Gäfle. Tillgången å arbete var mindre god, sämre än föregående kvartal; 

ingångna beställningar voro färre än motsvarande tid föregående år. Öfverflöd på 
arbetskraft. Aktiebolaget Gäfle verkstäder sysselsatte den 31 januari 275, 29 februari 
270 och 31 mars 281 arbetare. 

Söderhamn. Från en härvarande, under utvidgning fortgående mekanisk verkstad 
anmärkes, att timlönerna äro som vanligt i jämnt stigande, ehuru några mera om
fattande löneförhöjningar icke ägt rum. Öfvertidsarbete och nattarbete har delvis före
kommit till följd af hopade beställningar och trångt utrymme. 

Sundsva l l . Vid gjuterierna och de mekaniska verkstäderna var arbetstillgången 
under januari medelgod, liksom under dec. 1907, under februari något mindre; men 
under mars ökades den till följd af vårutrustningen. Öfverflöd på arbetskraft har i någon 
mån förekommit. På det hela taget synas arbetsförhållandena varit enahanda som 
under l-.sta kvartalet 1907. 

Skeppsvarfven. 

Stockholm. Vid Kungl. Flottans varf var arbetstillgången mycket god med 
delvis brist på duglig arbetskraft. 

Vid de enskilda varfven däremot synes arbetstillgången hafva varit mindre god. 
Antalet organiserade varfs- och hjälparbetare utgjorde under januari 235, februari 261 
och under mars 286. Af dessa voro under januari 107, februari 73 och under mars 25 
arbetslösa. 

Kar l skrona . Arbetstiden å örlogsvarfvet har minskats från 60 till 57 timmar 
i veckan. 

Häls ingborg . Hälsingborgs varfsaktiebolag hade mycket god arbetstillgång, 
bättre än under föregående kvartal samt äfvenledes något bättre än under samma tid 
1907. Brist å båt- och pannplåtslagare förefanns. Öfvertidsarbete förekom i regel 
med 8 timmar pr vecka. Varfvet sysselsatte under januari 201, februari 215 och under 
mars 220 man förutom en del tillfälliga grofarbetare. 

Halmstad . Då kontraktet mellan staden och hittillsvarande skeppsbyggmästaren 
nu upphört, har skeppsbyggnadsindustrien så godt som alldeles afstannat här. Då den 
förutvarande byggnadplatsen behöfts till upplagsplatser, har staden på annat ställe 
anordnat ett skeppsvarf, men lämplig arrendator till detta har ännn ej kunnat er
hållas. Hittillsvarande förmannen jämte en del af arbetarna på förra varfvet ha dock 
fått tillåtelse att tillsvidare vid nya varfvet företaga en del reparationer å fartyg. 

Gäfle. Mindre god tillgång på arbete och öfverflöd på arbetskraft. 

Annan maskinindustri. 

Stockholm. Tämligen god arbetstillgång inom den elektromekaniska branschen; 
god tillgång på arbetskraft, dock mindre på specialarbetare. 

God arbetstillgång inom tillverkningen af kirurgiska instrument. 
Göteborg. Inom pianoindustrien var arbetstillgången god, dock ej fullt så god 

som under föregående kvartal beroende därpå, att inom denna industri alltid årets 
sista kvartal är bättre än den öfriga tiden. 

På arbetskraft var Bnarare öfverflöd än brist, beroende af arbetslöshet inom andra 
branscher. I synnerhet står pianoindustristrien i nära samband med möbelindustrien 
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på så sätt, att om arbetsbrist yppar sig inom den senare, så ökas i samma mån till
gången på arbetskraft inom den förra. 

Väs te rå s . Inom den elektromekaniska verkstadsindustrien var arbetstillgången 
god. På grund af oron inom byggnadsindustrien var omsättningen mindre än under 
.motsvarande kvartal år 1907, men den var emellertid bättre än under sista kvartalet 
1907. 

Inom den elektriska maskintillverkningen var efterfrågan på mindre maskiner 
icke så liflig som förut, bvarför en försämring i arbetstillgången inträdt. På grund 
häraf har arbetstiden något reducerats. Brist förelåg emellertid fortfarande på fullt 
yrkesskickliga arbetare. 

Falun. Arbetstillgången inom vagn- och maskintillverkningen har under kvartalet 
"varit mindre god: Än mindre har efterfrågan varit å rnilande järnvägsmateriel, 
ångpannor, kraftmaskiner och pumpar. Afgjord försämring gent emot motsvarande tid 
föregående år. 

Gäfle. Orgel- och pianofabrikationen har haft god tillgång på arbete med normal 
"tillgång på arbetskraft. Inom yrket sysselsattes 50 arbetare. 

Separatorfabrikerna hafva däremot haft mindre god tillgång på arbete med delvis 
öfverflöd på arbetskraft. 

Jord- och stenindustrien. 

Stenhuggeribranschen. 

Stockholm. Redan vid början af l:sta kvartalet var arbetstillgången inom 
:stenhuggeribranschen mindre god, men på grund af penningeknapphet och strejk inom 
byggnadsfacket har den under kvartalet i hög grad ytterligare försämrats, så att den 
under februari och mars kan betecknas såsom mycket dålig med öfverflöd på arbets
kraft och reducerad arbetstid. 

Af omkring 190 organiserade arbetare voro under jan. 53, under febr. 75 samt 
onder mars 46 arbetslösa. 

Kar l sk rona . Arbetstillgången uppgifves å en del arbetsplatser vara lika med 
föregående kvartals; från andra åter anmäles betydlig försämring, beroende på tryckta 
konjunkturer å tyska arbetsmarknaden samt stora lager här hemma. Lönerörelser 
hafva flerestädes pågått, å ett och annat ställe ledande till höjda arbetslöner, men 
eljest afstannande utan resultat. I Karlshamnstrakten stördes dock arbetet under 
mars af arbetskonflikter, som visserligen enligt uppgift endast omfattade c:a 150 
arbetare, men som därjämte i afsevärd grad hindrade utskeppningen till följd af 
blockad utaf lastningsarbetena. Tillgången på arbetskraft har något ökats på grund 
af utflyttning från städerna. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god och bättre än under föregående kvartal. 
Malmö. Inom stenhuggeribranschen betecknas arbetstillgången såsom dålig, 

beroende på import af färdighugget arbete. Arbetstiden har på grund af arbets
brist under kvartalet förkortats med 4 timmar pr dag under de två första månaderna 
och 4½ under 3:dje. — Genom brist på arbete voro under l:sta månaden i kvar
talet 23 arbetare arbetslösa i tillsammans 540 dagar, under 2:dra månaden 30 arbetare 
»rbetslösa i tillsammans 684 dagar samt under 3:dje månaden 39 arbetare arbetslösa i 
tillsammans 1,010 dagar. 

Hä l s ingborg . Inom stenhuggerierna i Hälsingborg, som i hufvudsak tillverka 
grafvårdar och möbelmarmor, sysselsattes endast ett fåtal arbetare. Arbetstillgången 
medelmåttig och tillgången på arbetskraft tillräcklig. 

Ha lms tad . Arbetstillgången normal. Jämförd med motsvarande tid 1907 kan 
ställningen karaktäriseras sålunda: rikligare tillgång å arbetskraft, men mindre till
gång å arbete. 



462 ARBETSMARKNADEN I SVERIGE 1:A KVART. 1908. 

Kakel- och lerkärlsindustrien. 

Uppsala. Arbetsställningen normal och oförändrad sedan föregående kvartal. 
Norrköping. Inom kakelindustrien klen arbetstillgång. 
Ka lmar . Mindre god arbetstillgång; försämring mot föregående kvartal pä 

grund af stagnation inom byggnadsfacket. Ofverflöd på arbetskraft. Förkortning af 
arbetstiden på grund af minskad tillgång på arbete. Mindre arbete och större till
gång på arbetskraft än under motsvarande tid föregående år. 

Kar l sk rona . Arbetstillgången uppgifves ej på många år hafva varit så knapp 
som i år; god tillgång på arbetskraft. 

Göteborg. Inom lerkärlsindustrien är arbetstillgången fortfarande god. 
Falun. Arbetstillgången har varit medelgod inom kakel industrien. 
Gäfle. Kakelfabriken har haft dålig arbetstillgång; betydlig försämring mot 

samma tid föregående år. Ofverflöd på arbetskraft. 
Fajansindnstrien har däremot haft tillfredsställande arbetstillgång och normal 

arbetskraft. 

Tegelindustrien. 

Kr i s t i ans t ad . På grund af den dåliga byggnadsverksamheten har arbetstill
gången inom tegelindustrien varit mycket dålig. Vid Ler- och Tegelindustriaktiebolaget 
Hercules utlastades under lista kvartalet 1907 c:a 437,250 tegel, under l:sta kvar
talet 1908 c:a 117,535 tegel. 

Malmö. Inom tegelindustrien var arbetstillgången dålig beroende på minskad 
byggnadsverksamhet. De flesta tegelbruksarbetare hafva sökt och erhållit anställning 
inom jordbruket. 

Häls ingborg . Vid flertalet tegelbruk bar verksamheten varit inställd under 
kvartalet. Till följd af den ytterst ringa byggnadsverksamheten finnes föga utsikt till, 
att tegeltillverkningen under innevarande år kommer att drifvas i någon större skala. 
Arbetstillgången måste därför betraktas som mycket dålig, och den öfverflödiga arbets
kraften måste i allmänhet söka anställning vid jordbruket. 

Gäfle. Tegeltillverkningen har varit inställd under vintermånaderna. 
Sundsva l l . Vid Högoms ångtegelbruk har arbetstillgången varit ringa under 

detta liksom vid slutet af föregående kvartal. Under jan. afslutades tegelbränningen. 
Tillgången på arbete under vintern ytterst ringa på grund däraf, att brukets såg ej 
pådragits. Därjämte har utdrifningen i skogarne betydligt reducerats. För arbets
personalen endast tillfälligt arbete med snöskottning o. d. I mars började utrens
ningsarbetet vid tegelbruket, hvarigenom någon förbättring i arbetstillgången inträdde. 

Glasindustrien. 
Gäfle. God arbetstillgång med normal arbetskraft. 52 arbetare sysselsattes 

därmed. 
Sundsval l . Inom glastillverkningen har arbetstillgången varit jämn och god, 

liksom under sistlidna december, samt arbetsförhållandena i allmänhet lika med mot
svarande kvartal 1907. 

Annan jord- och stenindustri. 
Stockholm. Inom murbruksfabrikationen har arbetstillgången varit medelgod 

dock något sämre än under föregående kvartal. 

Kemisk-tekniska industrien. 

Stockholm. Inom färg- och fernissindustrien har arbetstillgången varit medelgod. 
Inom ljns-, såp- och tvålindustrien har en försämring inträdt med mindre afsätt-

ning än under motsvarande kvartal föregående år. Något ofverflöd på arbetskraft. 
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Tillgången på arbete inom sprängämnesindustrien jämn och god, dock var an
talet arbetssökande jämförelsevis stort. 

Arbetstillgången inom glödstrumpfabrikationen jämn och god. 
Jönköping. Inom tändsticksfabrikationen var arbetstillgången riklig. På man

lig arbetskraft fanns god tillgång, men brist på kvinnlig sådan. Öfvertidsarbete eller 
förkortning af arbetstiden har icke ägt rum. Inom spånasktillverkningen för tänd
sticksfabrikationen har arbetstillgången varit god och bättre än under föregående kvar
tal. Öfverflöd på arbetskraft beträffande fullvuxna män, men brist på kvinnor och 
gossar. Hvarken öfvertidsarbete eller förkortning af arbetstiden har ägt rum. Normal
arbetstiden 10 timmar pr dag. 

Malmö. Arbetstillgången var jämförelsevis god, men betecknas såsom något 
sämre än under föregående kvartal och motsvarande tid föregående år. C:a 140 ar
betare sysselsättas inom denna industri. Öfverflöd på arbetskraft har förekommit så
väl på manlig som på kvinnlig. Någon förkortning af arbetstiden har icke ägt rum. 

Gödningsfabriksarbetarne hafva, på grund af fabrikens fullständiga förstöring 
genom branden den 15 januari, i hufvndsak varit arbetslösa under återstående delen af 
kvartalet. Då fabriken under detta kvartal eljest sysselsätter omkring 300 arbetare, 
har detta i sin ordning än ytterligare inverkat på den för öfrigt ovanligt höga arbets
lösheten i Malmö. 

Inom tändsticksfabrikationen har arbetstillgången varit jämn. 
Hä ls ingborg . Inom superfosfat- och svafvelsyrcfabrikationen var arbetstill

gången god och lika med föregående år. Fabriken sysselsatte under januari 194, 
februari 259 och under mars 278 arbetare. 

Såp-, tvål- och ljustillverkningen har haft mindre god arbetstillgång. På grund 
af penningkrisen och däraf föranledda konkurser har verksamheten vid en mindre såp-
och tvålfabrik varit inställd under hela kvartalet. Af samma anledning upphörde 
verksamheten vid Hälsingborgs ljusfabrik vid kvartalets slut. 

Göteborg. Vid en superfosfatfabrik, som under kvartalets månader sysselsatte 
resp. 125, 140 och 146 arbetare var arbetstillgången normal. 

Inom tändsticksindustrien var arbetstillgången fortfarande god i likhet med såväl 
föregående som motsvarande kvartal i fjol. Göteborgs tändsticksarbetares fackförening 
räknade under jan. 77, under febr. 75 samt under mars 74 medlemmar. 

Gäfle. Arbetstillgången mindre god som vanligt under första kvartalet, och 
efterfrågan mindre än motsvarande tid föregående år. Öfverflöd på arbetskraft. 

Sundsva l l . Vid kalciumkarbidfabriken var arbetstillgången god. I medio af 
mars måste dock arbetsstyrkan reduceras med en tredjedel på grund af vattenbrist. 

Vid kloratfabriken är arbetstillgången konstant under hela året. Öfverflöd på 
arbetskraft har förekommit. 

Byggnadsindustrien. 

Husbyggnadsarbeten. 

Stockholm. Bergsprängarne uppgifva jämförelsevis jämn arbetstillgång; dock 
öfverflöd på arbetskraft mot kvartalets slut. 

Murarbetsmännen uppgifva mindre god arbetstillgång under januari samt dålig 
under februari med öfverflöd på arbetskraft. 

Arbetstillgången var inom asfalt- och cementbranBchen dålig med öfverflöd på arbets
kraft. Omfattningen af fackföreningsmedlemmarnes arbetslöshet under 1908 års första 
kvartal i jämförelse med föregående år framgår af följande öfversikt. 
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Inom gipsrörarefacket dålig arbetstillgång. Af 20 organiserade arbetare voro 
under jan. G samt under febr. 11 arbetslösa. 

Uppsala . Den under hösten 1907 inträdande stagnationen inom byggnadsverk
samheten har under det innevarande kvartalet fortfarit och snarare till- än aftagit. 
Arbetstillgången har varit synnerligen knapp och öfverflöd har funnits på arbets
krafter. Arbetsställningen har öfver hufvud på flera år under motsvarande tid ej varit 
så ogynnsam. 

E s k i l s t u n a . Inom byggnadsbranschen har arbetstillgången varit medelgod, dock 
försämring i förhållande till närmast föregående och motsvarande kvartal 1907. 

Norrköping. Synnerligen dålig arbetstillgång, då högst få byggnadsföretag på
gått, och på grund däraf rådde stor arbetslöshet bland Bamtliga hithörande fack. 
Inom kakelugnsmakeriyrket var arbetstillgången mindre god. 

Jönköping . Byggnadsverksamheten har under kvartalet legat så godt som full
ständigt nere. A trenne större byggnader, hvilka påbörjades under nästlidet år pågår 
ännu arbetet, men några nya byggnadsföretag hafva ej påbörjats och torde ej heller 
vara att förvänta. Orsaken härtill är säkerligen, årstiden oräknad, de ekonomiska 
förhållandena. En hel del reparationer, ändringar i fråga om inredningen af äldre 
hus (såsom ändringar af bostadsvåningar till butikslokaler) m. m., ha dock gifvit 
åtskilliga arbetare sysselsättning. 

Kalmar . Tillgång å arbete medelgod. Öfverflöd på arbetskraft. 
Kar l sk rona . De tryckta konjunkturerna på arbets- och penningemarknaden 

göra sig inom intet yrke så hårdt kännbara som inom de olika till byggnadsverksam
heten hörande facken. Redan under förra årets första kvartal anmäldes härifrån, 
hnrnsom denna verksamhet visade en i ögonen fallande tillbakagång, och likväl upp-
gifves från härvarande byggmästareförening, att husbyggnadsarbetena detta års tre 
första månader endast motsvara en sjättedel af samma arbeten första kvartalet år 
1907. Stort öfverflöd på arbetskraft har rådt. 

K r i s t i a n s t a d . Byggnadsverksamheten har på grund af den tryckta penninge
marknaden varit mycket dålig. 

Murarnes fackförening hade den sista januari 169 medlemmar, däraf 87 arbetslösa, 
sista febr. 165 medlemmar, däraf 91 arbetslösa, sista mars 143 medlemmar däraf 85 
arbetslösa med sammanlagdt 6,000 förlorade arbetsdagar. 

Inom kakelugnsmakeriyrket har arbetstillgången varit mindre god, bland fack
föreningens 18 medlemmar ha 222 arbetsdagar gått förlorade. 
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Inom byggnadssnickarefacket funnos 139 organiserade arbetare. Af dessa voro 
ungefär 50 % arbetslösa på grund af bristande tillgäng på arbete under större delen 
af kvartalet. 

Malmö. Arbetstillgången var myeket dålig inom samtliga fack. Nästan ingen 
byggnadsverksamhet har förefunnits inom staden hvilket helt natnrligt har haft till 
följd, att äfven inom andra fack, som äro beroende af byggnadsindustrien, arbetstill-
gången minskats. Arbetslöshet var rådande i stor utsträckning inom samtliga fack 
tillhörande byggnadsindustrien. Häri inberäknas rörläggare, gas- och vattenlednings
arbetare, murare och mureriarbetsmän, byggnadssnickare, måleriarbetare, gipsmakare, 
glasmästare, kakelugnsuppsättare, åkeriarbetare samt jord-, beton- och schaktnings-
arbetare och grofarbetare alla slag. 

Inom kakelugnsmakarefacket sysselsattes 53 arbetare. Arbetstillgången betecknas 
såsom dålig och mycket sämre än under samma tid föregående år. Stort öfverflöd på 
arbetskraft har förekommit; sålunda gingo af fackföreningens medlemmar under l:sta 
månaden af kvartalet 27 st. arbetslösa i 492 dagar, under 2:dra månaden 31 st. arbets
lösa i 486 dagar samt under 3:dje månaden 33 st. arbetslösa i 678 dagar. Något 
arbetslöshetsunderstöd utbetalades ej. 

Bildhuggareyrket sysselsatte 34 arbetare, däraf 32 organiserade. Arbetstillgången 
betecknas som dålig och sämre än under förra kvartalet samt under samma 
tid föregående år. Förkortning af arbetstiden har under kvartalets olika månader 
förekommit i medeltal under ltsta månaden med 3 timmar och under 2:dra och 3:dje 
månaderna med 2 timmar pr dag. Orsaken: öfverproduktion och penningkris. 

Af föreningens medlemmar voro på grund af arbetsbrist nnder kvartalets 

Inom stuckatöryrket betecknas arbetstillgången såsom mindre god och sämre än 
under förra kvartalet och under motsvarande kvartal föregående år. 27 arbetare syssel
sattes inom facket, däraf 23 organiserade. Förkortning af arbetstiden har på grund 
af arbetsbrist ägt rum med 2 timmar pr dag under hela kvartalet. Under kvar
talets l:sta månad voro 18 medlemmar arbetslösa i tillsammans 294 dagar, under 2:dra 
månaden voro 13 medlemmar arbetslösa i tillsammans 234 dagar samt under 3:dje månaden 
voro 16 medlemmar arbetslösa i tillsammans 246 dagar. Af dessa voro dock en del borta 
från arbetet till följd af sjukdom i tillsammans 90 dagar. I arbetslöshetsunderstöd 
utbetalades under kvartalet sammanlagdt 658 kr. 

Lund. Byggnadsverksamheten har legat fullständigt nere, utan att väderleken 
lagt särskildt hinder för dess bedrifvande, hvarför arbetstillgången varit mycket dålig. 
Af omkring 180 organiserade arbetare voro under jan. 75, under febr. 50 samt under 
mars 25 arbetslösa med tillsammans 2,964 förlorade arbetsdagar. 

Hä l s ingborg . Arbetstillgången dålig och sämre än under såväl föregående 
kvartal som l:sta kvartalet 1907. På grund af penningkrisen måste en större förlags-
gifvare inom byggnadsbranschen inställa sina betalningar, hvilket hade till påföljd, 
att allt arbete å en del byggen upphörde. 

Halmstad . Tillgången å arbete stadd i nedåtgående, då nya byggnadsföretag 
ej påbörjas och förut påbörjade efter hand blifva färdiga. Öfverflöd på arbetskraft. 
Arbetare, som förut hitkommit från andra platser (förnämligast Skåne), ha nu måst 
afskedas. De flesta ha rest tillbaka, andra ha sökt annan anställning härstädes. Ställ
ningen sålunda under detta kvartal mycket sämre än under motsvarande tid i fjol. Då 
var det godt om arbete men ondt efter folk, nu tvärtom. 

Inom byggnadssnickeriyrket har tillgången å arbete varit rätt dålig och åtskilligt 
sämre än under motsvarande tid förra året. Arbetsstyrkan har på flera fabriker måst 
reduceras. På grund af penningknappheten och de nedgående konjunkturerna har 
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byggnadsverksamheten kommit att betydligt inskränkas. Några uya, större byggnads
företag ha ej kunnat påbörjas. Man nöjer sig med att fullborda under förra året på-
begynta arbeten. 

Göteborg. Inom byggnadsindustrien var arbetstillgången dälig inom alla fack 
och mycket sämre än under motsvarande kvartal i fjol, dock inträdde någon förbättring 
under mars. 

Inom kakelugnsmakeriyrket var arbetstillgången mindre god och sämre än under 
föregående kvartal. 

K a r l s t a d Någon egentlig byggnadsverksamhet har ej förekommit under kvar
talet, hvndan en del arbetare gått sysslolösa. 

Örebro. Byggnadsverksamheten har varit inskränkt till det minsta möjliga. 
Följden däraf har varit, att arbetsbrist visserligen förelegat men dock ej i någon större 
utsträckning. 

Väs te rås . Inom byggnadsindustrien dålig arbetstillgång med ofverflöd på ar
betskraft. 

Gäfle. Ytterst ringa arbetstillgång sämre än föregående års såväl första som 
sista kvartal. Ofverflöd på arbetskraft. 

Söderhamn. Byggnadsverksamheten har under kvartalet blifvit något lifligare, 
sedan den förut legat nästan nere. 

Sundsva l l . Byggnadsverksamheten inom Sundsvalls stad har varit ringa. Den 
nya lasarettsbyggnaden blef färdig vid kvartalets slut, och de flesta enskilda byggnads
företagen voro fullbordade vid årsskiftet. Vid Bingdalen i Alby har arbetet med åter-
uppbj-ggandet af den vid förra årets slut förstörda dammbyggnaden och kraftstationen 
fortgått. Trämassefabriker ha varit under anläggning på flera platser vid Alnösundet 
och Svartviksbakten. Ofverflöd på arbetskraft har emellertid gjort sig gällande som 
vanligt denna årstid. 

Luleå. Byggnadsverksamheten i Luleå med omnejd har under kvartalet varit 
ytterst ringa; detta beroende på de tryckta konjunkturer, som för närvarande äro 
rådande i Norrbotten. 

Malmberget . Med undantag af ett par arbetarebostäder, uppförda af Gellivare 
Malmfälts Aktiebolag, har all byggnadsverksamhet under kvartalet legat nere. 

Målning och glasmästerirörelse. 
Stockholm. Inom glasmästeri- och förgyllareyrket var arbetstillgången mindre 

god — dålig med ofverflöd på arbetskraft; inom gnldlistindustrien medelgod arbetstill
gång. 

Norrköping. Särdeles dålig arbetstillgång. 
Kalmar . Arbetstillgången mindre god, beroende på att första kvartalet alltid 

är det för yrket sämsta. Ofverflöd på arbetskraft. 
Ka r l sk rona . Försämrad arbetstillgång samt ofverflöd på arbetskraft. 
Inom tapetserareyrket torde arbetstillgången hafva varit tillräcklig. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången medelgod. Af fackföreningens 65 medlemmar 

har i medeltal 5 g&tt arbetslösa. Minimilönen utgör 45 öre pr timme. Aftalet uppsagdt 
till den 1 april. 

Malmö. Glasmästeriyrket sysselsatte 31 arbetare. Arbetstillgången betecknas 
som mindre god och sämre än under föregående kvartal samt något sämre än under 
samma tid föregående år. Orsaken tillskrifves minskad byggnadsverksamhet samt 
äfven yrkets beskaffenhet af säsongyrke. Säsong inom detta yrke förekommer från 
och med augusti till årets slut samt äfven under april och maj månader. Öfriga 
månader betecknas mera af stillastående inom facket. Ofverflöd på arbetskraft förekom 
under kvartalet. Förkortning af arbetstiden har på grund af arbetsbrist ägt rum 
under kvartalets alla månader med omkring 2 timmar pr dag, tidtals äfven 3 timmar. 
Under kvartalets första månad har en arbetare varit arbetslös i sammanlagdt 12 dagar, 
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under 2:dra månaden hafva två arbetare varit arbetslösa i sammanlagdt 43 dagar samt 
under 3:dje månaden hafva fyra arbetare varit arbetslösa i sammanlagdt 88 dagar på 
grund af brist på arbete. 

Måleriarbetarne vid Statens järnvägars verkstäder rapportera god arbetstillgång. 
Någon arbetslöshet bar icke förekommit bland dem. 
Arbetstillgången inom tapetserareyrket betecknas som mycket dålig och sämre 

än under föregående kvartal och mycket sämre än under samma tid 1907, hvilket 
beror på minskning i byggnadsverksamheten; förkortning af arbetstiden har ägt rum 
med 3—5 timmar pr dag nnder hela kvartalet. Arbetsgifvame föredraga att förkorta 
arbetstiden för att därigenom bibehålla sina gamla arbetare. Inom facket sysselsättas 
131 arbetare. 

Häls ingborg . Tapetserareyrket har haft mindre god arbetstillgång och öfver-
flöd på arbetskraft. 

Ha lmstad . Tillgången å arbete mindre än förut. Under förra delen af kvar
talet flngo t. o. m. flera af de äldre och mera dugliga arbetame gå sysslolösa. Mot 
slutet af kvartalet inträdde någon ljusning, men ställningen är ingalunda löftesrik. 

Göteborg. För förgyllare och guldlistarbetare var arbetstillgången dålig och 
sämre än under föregående kvartal. Fackföreningen räknade under jan. 49 samt under 
febr. och mars 52 medlemmar. Af dessa voro 4 arbetslösa under tillsammans 186 
dagar; för en del af de öfriga har arbetstiden förkortats. 

Gäfle. Måleriyrket har haft obetydlig arbetstillgång och öfverflöd på arbetskraft. 
Glasmästeriyrket har likaledes haft dålig arbetstillgång med öfverflöd på arbets

kraft. Allt sämre än motsvarande tid förra året. 
Sundsva l l . Inom målareyrket har arbetstillgången jämväl varit obetydlig. Hos 

stadens mästare voro sysselsatta under januari 24, februari 30 och mars 29 arbetare. 
Öfverflöd på arbetskraft har förekommit. 

Annan byggnadsindustri. 
Stockholm. Inom elektriska installationsverksamheten har arbetstillgången varit 

mindre god. Till följd af byggnadskrisen hafva så godt som alla installationsarbeten 
i nybyggnader upphört. En arbetsgifvare sysselsatte under jan. 128, under febr. 112 
samt under mars 108 arbetare. 

Inom rörledningsindustrien normal tillgång på arbete och arbetskraft. 
Inom gas- och vattenlcdningsbranschen har arbetstillgången från att vid kvar

talets början varit god under kvartalets lopp försämrats. Vanligen plägar arbetstill
gången denna tid på året vara mindre än under öfriga tider af året, men i år har den 
varit sämre än vanligt beroende på svårigheten att erhålla tillräckligt med penningar 
för privata byggnadsföretag. Öfverflöd på arbetskraft har förelegat; en del arbetsgifvare 
hafva äfven nödgats reducera arbetstiden. En arbetsgifvare sysselsatte under jan. 98, 
febr. 93 samt nnder mars 8G arbetare. 

För grofarbetare, anställda vid stadens olika afdelningar såsom gatuarbeten, kloak-, 
vatten- och gasledningsarbeten m. m. har arbetstillgången varit normal; dock har öfver
flöd på arbetskraft visat sig; sålunda voro af ungefär 2,300 organiserade arbetare under 
jan. 47 samt under febr. 51 stycken arbetslösa. 

Malmö. Vid gatu- och kloakarbetena inom staden är arbetstillgången god. Vid 
renhållningsverket är arbetstillgången jämn året om. 

Häls ingborg . Inom rörarbetaregruppcn var sämre arbetstillgång, på grund 
h.varaf arbetstiden under 2 månader var förkortad med 2 timmar pr dag. 

För grofarbetare, som vanligen hafva sin sysselsättning vid jordarbeten, såsom 
stadens gatuarbeten, vatten-, gas- och kloakledningsarbeten m. m. har arbetstillgången 
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varit mycket dålig. Bland denna arbetaregrupp har rådt stor arbetslöshet, och ganska 
mänga hafva varit utan arbete större delen af kvartalet. 

Lund. Grofarbetare, hvilka vid andra tider på året sysselsättas vid stadens 
arbeten, gasverket, gatnarbeten och planteringsarbeten, hafva varit arbetslösa hela kvar
talet. Utom 14 vid gasverket fast anställda, varierar antalet arbetare inom denna 
grupp mellan 55 å 60. 

Falun. Arbetstillgången inom detta yrke har under kvartalet varit medelgod. 
Öfverflöd på arbetskraft har under senare delen af kvartalet förekommit. 

Gäfle. Rörläggningsbolaget har haft mycket dålig arbetstillgång, sämre än såväl 
första som sista kvartalet föregående år. 

På grofarbete har arbetstillgången likaledes varit mycket dålig, i synnerhet under de 
två första månaderna. Med mars månads ingång kom ett ymnigt snöfall, som seder
mera upptog en stor del af den öfverflödiga arbetskraften. 

Sundaval l . Inom stadens allmänna arbeten har arbetstillgången varit mindre 
god än under föregående kvartal. Öfverflöd på arbetskraft har förefunnits. Makadam
slagning har anordnats för att ge en del arbetare sysselsättning. Arbetsstyrkan ut
gjorde under jan. och febr. 114 och under mars 112 personer. 

Belysning och vattenledning. 

Stockholm. Arbetstillgången vid Stockholms stads gasverk var god, dock fanns 
öfverflöd på arbetskraft. Under jan. sysselsattes därstädes 591 samt under febr. 563 
arbetare. 

Den elektriska strömförbrukningen under årets första kvartal i jämförelse med 
motsvarande kvartal under åren 1907 och 1906 framgår af följande öfversikt: 

Malmö. Vid Malmö stads gasverk hafva vid kvartalets slut säsongarbetarne 
permitterats i likhet med hvad som alltid sker på våren. De återgå till arbete i sep
tember. Vid elektricitetsverket var arbetstillgången god. 

Häls ingborg. Gasverks- och elektricitetsverksarbetare hafva haft god arbetstillgång. 
Göteborg. Inom gastillverkningen god och jämn arbetstillgång. 
Sundsva l l . Vid kraftstationsbyggnaden i Ringdalen har arbetstillgången varit 

god, men öfverflöd på arbetskraft ändock gjort sig gällande. 

Transportarbete. 

Norrköping. Enligt nppgift från arbetsgifvarna var arbetstillgången under första 
kvartalet jämförelsevis god; arbetarna rapportera dålig arbetstillgång. 

Kalmar. Arbetstillgång medelgod. Delvis öfverflöd på arbetskraft, dock ej i 
större utsträckning. Vid motsvarande tid föregående år ungefär samma förhållande. 

Kar l sk rona . Tillgången på arbete var inom stufveribranschen sämre än under 
förra vintern. Öfverflöd på arbetskraft. 

Kr i s t i an s t ad . För varnutkörarne har arbetstillgången varit normal. Af fack
föreningens 62 medlemmar har under kvartalet 1 varit arbetslös. 

Malmö. För varnutkörare och handelsarbetare var arbetstillgången mindre god. 
Inom dessa fack sysselsattes omkring 800 arbetare, däraf 708 äro organiserade; af 
dessa senare äro 600 män och 108 kvinnor. Öfverflöd på arbetskraft har förefunnits. 
Nytt aftal, som träffats för stadsbud, berör 1 arbetsgifvare och 19 arbetare. 

Under kvartalets l:sta månad voro 14 arbetare arbetslösa i tillsammans 298 dagar, 
under 2:dra månaden voro 34 arbetare arbetslösa i tillsammans 850 dagar samt under 
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3:dje månaden 48 arbetade arbetslösa i tillsammans 1,180 dagar. I arbetslöshetsunder
stöd har under kvartalet utbetalats 540 kr. 

Arbetstillgången vid Malmö hamn har varit ytterst ringa och betydligt sämre än 
under något af de närmast föregående åren. 

Vid stadens spårvägar hafva ett 20-tal extra antagits att tjänstgöra vid de s. k 
arbetaretågen på morgonen. 

Lund. Åkeriarbetarne hafva varit arbetslösa med endast få undantag hela 
kvartalet. 

Häls ingborg . För kuskar och åkeriarbetare har arbetstillgången varit mindre 
god med öfverflöd på arbetskraft. 

Stufveriarbetarne hafva i likhet med föregående kvartal och för öfrigt nästan 
hela föregående år haft god arbetstillgång. Vid tillfällen, då mera arbete förelegat än 
som kunnat medhinnas af loss- och lastningsarbetarefackföreningens medlemmar, hrilka 
hafva förmånsrätt, hafva de många arbetslösa grofarbetarne tidtals kunnat erhålla 
några dagars dock oftast endast några timmars sysselsättning. 

Göteborg. Arbetstillgången mindre god, betydligt sämre än nnder såväl före
gående som motsvarande tid i fjol. Särskildt i febr. var arbetstillgången dålig. 

För Göteborgs arbetsåkare (arbetsgifvare) har tillgången på arbete varit mycket 
dålig, stor försämring mot föregående och motsvarande kvartal i fjol. 

Bland järnvägspersonalen (trafikpersonalen) var arbetstillgången dålig med öfver
flöd på arbetskraft. 

Gäfle. För landttransport har arbetstillgången varit ganska god, hvaremot sjö
transporten har varit inställd sedan den 10 januari. En del hamn- och stufveriarbetare 
har öfvergått till skogsafverkningsarbeten, under det de öfriga till största delen varit 
utan arbete. 

Sundsva l l . Stufveri- och hamnarbetarne ha som vanligt denna årstid saknat 
arbete inom sina resp. yrken, men en stor del af dem har haft arbete vid skogsafverk-
ningarne, vid stadens snöskottnings- och renhållningsarbeten m. m. d. 

Luleå. Vid Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags malmutskeppningsplats å 
Svartön hafva under januari månad 133 man, under februari 162 och under mars 132 
man haft full sysselsättning. 

På grund af strejk i Narvik, tiden 22,j—'/a, forcerades malmtransporten till 
Luleå från Kiruna i möjligaste grad under den tid, som strejken varade. 

Arbetslöshet. 

Utöfver de spridda notiser rörande arbetslösheten, som här ofvan lämnats för vissa 
orter och inom vissa yrken, meddelas här ytterligare ett antal inkomna uppgifter. 

Uppsala. 

J ä r n - och s t å l v a r u f a b r i k e r samt g jn te r ie r . Vid en fabrik har arbetstiden 
på grund af bristande arbetstillgång för 50 arbetare varit nedsatt från 10 till 8 timmar 
dagligen under hela kvartalet. Inalles hafva omkring 10 arbetare, tillhörande Järn- och 
Metallarbetarefackföreningen, hela kvartalet varit arbetslösa. Antal medlemmar i fack
föreningen är 250. 

Bleck- och p l å t s l a g e r i y r k e t . På grand af bristande arbetstillgång har arbets
tiden för 12 arbetare varit nedsatt från 10 till 8 timmar dagligen hela kvartalet. 2 med
lemmar ha hela kvartalet varit arbetslösa. — Antalet medlemmar i fackföreningen var 
under jan. 45, febr. 46, samt under mars 42. 

Murarefackföreningen hade under kvartalet: 
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Skomaker iy rke t . På grund af minskad arbetstillgång var under febr.—mars 
arbetstiden nedsatt för 60 nåtlerskor från 10 till 6 timmar dagligen. Vid en skofabrik 
afskedadea i febr. 22 arbetare. Fackföreningen hade: 

Under motsvarande tid föregående år ingen arbetslöshet. 
Grofa rbc ta re fackfö ren ingen redovisade för kvartalet: 

Norrköping. 

Jönköping. 
Förhållandena torde hafva varit liknande som under nästlidet års 4:de kvartal. 

Förkortning i arbetstiden med däraf följande minskad arbetsförtjänst har dock tillkommit 
inom en del industrigrenar. En i härvarande arbetaretidning meddelad uppgift, att de 
arbetslösa skulle uppgå till c:a 200. förklarades sedermera vid framställd förfrågan vara 
alldeles för högt tilltagen. Beträffande byggnadsarbetarne, för hvilka de hårda tiderna 
böra vara mest kännbara, så har en del varit sysselsatta med ändrings- och reparations
arbeten ; en del torde hafva sysselsatts vid ett större byggnadsföretag, som af en bygg
mästare här i staden innehafves å entreprenad å annan ort. Enligt uppgift från veder
börande myndigheter har icke heller under nu ifrågavarande kvartal någon anmärknings
värd ökning af för lösdrlfveri eller bettleri anhållna personer förekommit. 

Karlskrona. 
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Hälsingborg. 

Gäfle. 

Malmberget. 

At Svenska järn- och metallarbetareförbundets afd. n:r 149 i Nantanen, med ett 
medlemsantal af 14, hafva 10 under januari och 11 under februari och mars månader 
varit sysslolösa med 789 förlorade arbetsdagar. 

Öfverflöd pä arbetskraft har inom alla områden varit rådande; vid Koskulls-
kalle hafva 40 af de 190 medlemmarne af Svenska Grof- och Fabriksarbetarförbundets 
afd. n:r 7 under kvartalet genom arbetslöshet förlorat 1,000 arbetsdagar. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 

Maj månad år 1908. 

Under hänvisning till de efterföljande tabeller, som närmare 
redogöra för verksamheten vid hvar och en af de offentliga arbets
förmedlingsanstalterna i riket, lämnas här en sammanfattande fram
ställning af de viktigaste resultaten under sistlidne maj månad. 

I nedanstående tablå hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka Östergötlands läns arbetsför
medling med, förutom hufvudkontor i Linköping, afdelningskontor å 
12 viktigare platser inom landstingsområdet samt Kristianstads läns 
arbetsförmedling med hufvudkontor i Kristianstad samt afdelnings
kontor å 3 andra orter i länet. Båda dessa anstalter såväl som 
åtskilliga af de öfriga hafva anställt särskilda ombud å vissa platser 
inom sina arbetsområden. 

Öfversikt af verksamheten under maj månad år 1908. 
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På 100 lediga platser kommo: 

Vid de under maj månad verksamma anstalterna gjordes till
hopa 8,176 ansökningar om arbete (5,375 under maj 1907), hvaraf 
5,375 af män (3,644 föreg. år) och 2,801 af kvinnor (1,731 föreg. år). 
Samtidigt anmäldes 6,306 led iga p la t se r (8,267 föreg. år) nämligen 
2,639 för män (3,962 föreg. år) och 3,667 för kvinnor (4,305 föreg. år). 
Hela antalet t i l l s a t t a p l a t se r uppgick till 3,364 (3,374 föreg. år), 
bland hvilka 1,845 besattes med män (2,109 föreg. år) och 1,519 
med kvinnor (1,265 föreg. år). Vid jämförelse med de resultat, som 
af samma anstalter (utom Östergötlands läns, Kristianstads läns och 
Gräfle) ernåddes under maj månad 1907, finner man sålunda för de 
manliga afdelningarna betydlig minskning i antalet lediga och till
satta platser, men ökning för arbetsansökningarna samt för de kvinn
liga afdelningarna likaledes ökadt antal arbetsansökningar. 

Bland de särskilda anstalterna uppvisa gifvetvis de i storstä
derna belägna den största omsättningen af arbetskraft; en relativt 
större frekvens framträder äfven vid de anstalter, som fungerat un
der någon längre tid och därunder hunnit förvärfva mera omfattande 
förbindelser och förtroende. Närmare upplysningar rörande verk
samheten vid de olika anstalterna kunna inhämtas ur de efterföljande 
tabellerna. 

Dessa lämna äfven uppgifter om den offentliga arbetsförmed
lingens betydelse för olika yrkesgrenar. Inom det manl iga a rbe te t 
kommo de flesta tillsatta platserna på grofarbetet (723), jordbruket 
(421), byggnadsverksamheten (296), landttransporten (139) samt me
tall- och maskinindustrien (88). Flertalet tillsatta platser för kvin
nor förekommo inom det husliga arbetet (1,168) hotell-, kafé- och 
restaurantrörelsen (156), jordbruket (32) samt beklädnadsindustrien 
och landtransporten — d. v. s. företrädesvis springflickor — (18). 
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Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

P å 100 lediga platser k o m m o : 1 ) 

Af de ofvanstående absoluta talen framgår, hurusom den manliga 
afdelningen nästan uteslutande har att sysselsätta sig med hufvud-
grupperna industri och handtverk, handel och samfärdsel, grofarbete 
samt jordbruk och skogshushållning. Inom det kvinnliga arbetet 
dominerar gruppen husligt arbete, hvarjämte en afsevärd frekvens 
äf ven förekommer för handel och samfärdsel samt industri och handtverk. 

Utanför de orter, där anstalterna äro belugna, tillsattes under 
månaden 581 platser, hvaraf 455 manliga och 126 kvinnliga; mot
svarande tal föregående år voro resp. 440 samt 358 och 82. Dessa 
siffror utvisa, att anstalterna i allt större utsträckning lyckas att 
till landsbygdens näringslif återföra den i städerna förefintliga eller 
till dem inströmmande arbetskraften, ökningen af denna del utaf 
anstalternas verksamhet var i verkligheten betydligt större än de 
anförda siffrorna gifva vid handen, enär Östergötlands och Kristian
stads läns anstalter redovisa alla inom resp. län tillsatta platser 
såsom förefintliga inom orten. 

1) Proportionstal bafva här ej beräknats i de fall, då de absoluta talen äro små. 
Dessa hafva dock medräknats i >tillgammans>, hvaraf förklaras vissa skiljaktigheter 
mellan de under denna rubrik uppförda talen samt de detaljgummor, som finnas angifna. 
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Antalet platser, som under maj tillsatts utom resp. orter. 

Arbetsmarknadens läge belyses i många hänseenden af de efter
följande tabellerna äfvensom af de bär ofvan meddelade siffersamman
ställningarna, särskildt vid jämförelse med motsvarande ta l under 
föregående månader samt under år 1907. 

P å 100 lediga platser kommo: 

Af ofvanstående relativa ta l framgår klart, hurusom arbetstill-
gången vid de offentliga arbetsförmedlingsanstalterna under de hit
tills gångna månaderna af innevarande år vari t högst afsevärdt 
sämre än under år 1907. Och dock torde bristen på arbete i verk
ligheten vara än större än siffrorna utvisa, då många arbetare funnit 
utsiktslöst a t t anmäla sig å anstalterna. Vid vårens inbrott plägar 
i vanliga fall inträda en snabb förbättring i arbetsförhållandena, 
och äfven detta år kunde under mars skönjas någon ansats därtil l , 
men med april yppades åter betänklig försämring, som kvarstod 
oförändrad äfven under maj. Under sistnämnda månad belöpte sig 
nämligen inom det m a n l i g a a r b e t e t på 100 lediga platser icke 
mindre än 204 arbetsansökningar mot endast 92 för samma månad 
år 1907. Af de lediga platserna blefvo emellertid jämförelsevis 
många t i l lsat ta , nämligen i medeltal 70 af 100 anmälda. Den ringa 
til lgången på arbete berodde företrädesvis på den allmänna depres
sionen inom näringslifvet. Särskildt byggnadsverksamheten led af 

Forts. & s. 488. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling maj 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling maj 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling maj 1908. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling maj 1908. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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arbetsförmedling. 
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Sveriges offentliga 
Maj månad 
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arbetsförmedling. 
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Sveriges offentliga 
Maj månad 
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Sveriges offentliga 
Maj månad 
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arbetsförmedling. 
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Forts, från s. 475. 
de svåra penningeförhållandena, hvarjämte från början af april öppen 
arbetskonflikt rådde i Stockholm, hvilken hotade jämväl utbreda sig 
öfver hela landet. 

Endast inom jordbruket funnos lediga platser, för män såväl 
som kvinnor, till långt högre antal än arbetsansökningarna. Likväl 
förrnftrktes nu, i samband med de försämrade konjunkturerna på den 
industriella arbetsmarknaden, en betydligt mindre motvilja, åtmin
stone bland männen, mot att taga jordbruksarbete. 

Att döma af resultaten af verksamheten vid arbetsförmedlings
anstalterna synas dåliga konjunkturer särskildt varit rådande i 
Skånestäderna. De mindre orterna tyckas i allmänhet vara mindre 
berörda af depressionen än de större. 

Af ven för det kv inn l iga a rbe t e t framträdde mindre efter
frågan på arbetskraft inom industrien; fortfarande rådde dock stor 
brist på sådan inom det husliga arbetet. 

Arbetslösheten har mångenstädes varit af ganska betydlig om
fattning, framför allt naturligtvis bland de många grupperna af inom 
byggnadsindustrien sysselsatta arbetare. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

a) Allmän öfversikt. 

Stockholm. Manliga afd^lningen. Verkningarna af den inom byggnadsfacken 
rådande konflikten synas sträcka sig allt längre och längre och bereda bade industri-
idkare och privatpersoner, arbetsgifvare och arbetstagare allt större bekymmer och svå
righeter. Bristen pä arbetstillfällen i hufvudstaden har förmått arbetare att i större 
antal än eljest antaga platser på landet. — Kvinn l iga afdelningen. För tillfällig 
hjälp i hemmen i samband med sommarflyttningarna har, i synnerhet mot slutet af må
naden, efterfrågan på arbetskraft varit liflig. Flertalet platser afsågo ensamjungfrur, 
som dock i allmänhet äro mindre villiga att åtfölja resp. familjer till landet. 

Östergötlands Un. Arbetsmarknadens läge i det närmaste lika med föregående må
nad. Arbetslösheten inom byggnadsfacken fortfarande stor, beroende dels på de tryckta 
tiderna, och dels på att arbetsförmedlingen ännu ej hunnit bli tillräckligt känd af 
arbetsgifvarne i facket. — Inom jordbruket synes efterfrågan på arbetskraft något min
skad, dock är tillgången på densamma alltjämt otillräcklig. På kvinnliga tjänare till 
stad och land råder stor brist. 

ftorrkBplng. Arbetsmarknaden dålig med arbetslöshet som förut inom byggnads
facken. Inom jordbruket som vanligt efterfrågan på arbetskraft. Dock har nnder 
denna månad vjd arbetsförmedlingen varit tillräcklig tillgång på ogifta jordbruksarbe
tare, antagligen beroende på värnpliktsöfningarnas, för första klassen, uppskjutande till 
hösten: 

Karlskroaa. Arbetsmarknadens läge är fortfarande tryckt. Stadens arbetare hafva 
dock nästan ständigt haft sysselsättning med undantag för en och annan, som varit 
arbetslös några dagar. 

Kristianstads län. Stor tillgång på arbetskraft är fortfarande rådande inom indu
strien, isynnerhet byggnadsfacken. Tillgången på platser för tjänare på landet har lika
ledes varit ganska god. — Kvinnliga tjänare hafva varit eftersökta. 
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Malmö. Efterfrågan ä arbetskraft, som änder april månad var mycket ringa, har 
ytterligare minskats. Visserligen har under månaden ett tjugutal flera platser stått till 
förfogande, men på samma gång har de sökandes antal ökats med öfver 100. Dessutom 
har arbetsförmedlingen besökts af ett par hundra tillresande arbetssökande, hvilka ej in-
skrifvits vid anstalten, utan tillrådts att ej kvardröja i staden. Vid en jämförelse med 
samma tid föregående år marker man en afsevärd försämring på arbetsmarknaden. Ut
sikterna till gynnsammare förhållanden äro små, trots de allvarliga försök flera af ar-
betsledarne inom samhället gjort för arbetslöshetens afhjälpande. Den enskilda före
tagsamheten synes fortfarande förlamad. 

Lund. Tillgången på arbete är mycket dålig och betydligt sämre än någonsin. 
Till följd däraf är arbetslösheten mycket större än under vintermånaderna. 

Hälsingborg. Under större delen af månaden har arbetstillgången å manliga af
delningen varit ytterst knapp. Antalet arbetslösa har, särskildt bland olika grupper 
af grofarbetare, varit större än under vintermånaderna. — På kv inn l iga afdelningen 
har efterfrågan på arbetskraft till jordbruket varit betydligt mindre än vanligt, dock 
med undantag för mjölkjungfrur. 

Göteborg. Under maj månad har arbetstillgången varit betydligt bättre än under 
april; dock förekommer ännu arbetslöshet, särskildt bland byggnads- och grofarbetare. 
Inom jordbruket och de yrkesgrenar, där kvinnlig arbetskraft användes, är arbetsmark
naden fortfarande mycket god. 

Karlstad. Under månaden har arbetsmarknaden varit normal, om man frånser 
byggnadskonflikten. Jordbruksarbetare halva anmält sig i tillräckligt antal i förhål
lande till lediga platser, men hafva dessa ej velat antaga tjänst för hela sommaren, 
hvilket arbetsgifvarna fordra; därför råder fortfarande brist inom denna grupp. — A 
k v i n n l i g a afdelningen hafva inga sökande anmält sig till jordbruket. 

GäOe. Öfverflöd på arbetskraft har varit rådande under hela månaden på man l iga 
afdelningen. Den vid maj månads ingång började sjöfarten medförde visserligen ökad 
tillgång på arbete, men de arbetssökandes antal tilltog samtidigt i betänklig grad, när
mast beroende af byggnadskonflikten i Stockholm. 

Sundsvall. Under denna månad brukar god tillgång på arbete förekomma. Så 
torde äfven nu hafva blifvit fallet, om icke arbetskonflikter mellankommit. 

b) Tillgången på arbetskraft. 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Fabriks-, handtverks- och handelsarbetare, 
alla slag, äfvensom grofarbetare. 

Jordbruksarbetare. — Diskerskor o. kök-
sor till restauranger samt kvinnliga tjä
nare till hemmen. 

Östergötlands län. 

Byggnads- o. snickeriarbetare samt grof
arbetare. 

Kvinnliga tjänare af alla slag utom kon
torsstäderskor. 

Norrköping. 

Textilarbetare, brädgårdsarbetare, mani. o. 
kvinnl. pappersbrnksarbetare, smeder, 
fllare o. bänkarbetare, kuskar o. åkeri
arbetare, grofarbetare. 

Gatstenshuggare, springpojkar o. lärlin
gar. — Kvinnliga tjänare af olika slag. 

Karlskrona. 

Fabriksarbetare, handelsarbetarc. — Kon
torsstäderskor. 

Mjölkjungfrur. 
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Kristianstads län. 

Murarbetsmän, byggnadssnickare, grofarbe-
tare. — Tvätt- o. rengöringskvinnor. 

Inom alla yrkesgrupper pa mani. afdeln. 
med nndantag för jordbruket. — Kvinn
liga kontors- o. butiksbiträden samt 
kontorsstäderskor. 

Jordbruksarbetare, mureriarbetsmän, grof-
o. fabriksarbetare samt springpojkar. — 
Kvinnor för rengöringsarbete och upp-
paBsning. 

Daglönare och månadskarlar till jordbru
ket, byggnadssnickare o. timmermän, 
maskinister och eldare samt särskildt 
fabriks- o. grofarbetare alla slag. — 
Hjälpgummor för tvätt, rengöring o. 
kontorsstädning. 

Inom alla yrkesgrupper på mani. afdeln. 
med undantag för jordbruket. — Hus
hållerskor, hus- o. barnjungfrur. 

Bokhållare, expediter, springpojkar och 
grofarbetare. 

Sågverks- o. brädgårdsarbetare, metall- o. 
maskinarbetare, byggnadssnickare o. tim
mermän, eldare o. grofarbetare, kontors-, 
butiks- o. magasinspersonal. — Uppas-
serskor och städerskor till hotell. 

Butiks- och magasinspersonal. 

Mjölkjungfrur, ensamjungfrur, köksor samt 
hus- o. barnjungfrur. 

Yngre arbetskraft till jordbruket. — 
Kvinnliga tjänare, alla slag. 

Mjölkjnngfrur. 

Ryktare o. drängpojkar till landet samt 
springpojkar. — Mjölkjungfrur, koker
skor, diskerskor o. ensamjungfrur. 

Jordbruksarbetare, springpojkar, lärlingar. 
— Ensamjungfrur o. passflickor. 

Jordbruks- o. ladugårdsarbetare å båda 
afdelningarna samt kvinnliga tjänare till 
hemmen. 

Ensamjungfrur. 

Ensamjungfrur (kunniga) o. kokerskor. 

Malmö. 

Lund. 

Hälsingborg. 

Göteborg. 

Karlstad. 

Gäfle. 

Sundsvall. 
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Arbetsinställelser i utlandet. 

III. England. 

Sedan år 1888 har arbetsbyrån inom handelsministeriet (Board 
of Trade) publicerat årliga redogörelser för inträffade arbetsinställel
ser. Den första berättelsen var icke så fullständig som de senare, 
emedan det systematiska insamlandet af uppgifter begyntes först 
framåt midten af år 1888. Vid de sammanställningar af den engel
ska konfliktstatistikens uppgifter, som meddelas i det följande, hafva 
därför 1888 års siffror blifvit uteslutna. 

För det statistiska materialets insamlande tager icke den engel
ska arbetsbyrån andra officiella myndigheter i anspråk. Till veder
börande parter utsändas strax efter arbetsinställelsens utbrott tvänne 
frågeformulär, af hvilka det ena är att besvara omedelbart och det 
andra vid arbetsinställelsens slut. Vid uppgifternas inhämtande bi
träda arbetsbyråns ombud, >labor correspondents», hvarförutom arbetet 
väsentligt underlättas af de vidt utbredda och väl centraliserade 
fackorganisationerna. 

De uppgifter, som vinnas på denna väg, äro likväl icke fullstän
diga, utan måste kompletteras genom tidningspressen, publikationer 
af fackföreningar m. m. Det första året besvarades sålunda endast 
bälften af de utsända frågeformulären. Sedermera har härutinnan be
tydande förbättring inträdt, och numera anser sig arbetsbyrån kunna 
redovisa för alla konflikter af någon betydelse. 

Sedan år 1897 har den engelska konfliktstatistiken uteslutit så
dana arbetsinställelser, som berört mindre antal än 10 arbetare och 
som pågått under mindre tid än en dag, för så vidt icke den samman
lagda förlusten af arbetsdagar öfverstigit 100. Den ursprungliga 
indelningen i strejker och lockouter har sedan år 1894 bortfallit på 
grund af svårigheten att i detta hänseende bestämma arbetskonflik-
ters natur. 

Arbetsinställelsernas antal och omfattning under åren 1889—1906 
framgår af omstående öfversikt: 



492 ARBETSINSTÄLLELSER I ENGLAND. 

Äfven med hänsyn tagen därtill, att efter 1897 de minsta 
konflikterna ej redovisa3, utvisa ofvanstående siffror, att arbets
inställelsernas antal varit i nästan oafbruten nedgång sedan statisti
kens början, och. gäller detta äfven om deras omfattning d. v. s. an
talet berörda arbetare och förlorade arbetsdagar. 

De mest omfattande arbetsinställelserna ägde rum under åren 
1892 och 1893; det förra året strejkade 75,000 kolgrufarbetare i Dur
ham och drabbades 50,000 spinnare i Lancashire m. fl. orter af loc
kout, i båda fallen till följd af lönereduktion. Under det senare 
året ägde rum den största arbetsinställelse, som sedan statistikens 
början förekommit i England, nämligen af 300,000 kolgrufarbetare 
inom de flesta grufdistrikten, äfven denna-gång till följd af lönere
duktion. Omfattande och långvariga arbetsinställelser, ägde vidare 
rum under år 1897, då 47,500 maskinarbetare i London m. fl. orter 
nedlade arbetet för genomdrifvande af åtta timmars arbetsdag, och 
1898, då 100,000 kolgrufarbetare i södra Wales och Monmouth be
rördes af arbetsinställelse. Sedan 1902, då 102,000 kolgrufarbetare 
i mellersta England strejkade, har någon mer omfattande arbetsin
ställelse icke ägt rum. 

Arbetsinställelsernas relativa fördelning på viktigare industrier 
under vissa tidsperioder framgår närmare af vidstående samman
ställning: 
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Mest påfallande är nedgången i arbetsinställelsernas antal inom 
byggnadsverksamheten. Alltsedan början af 1900-talet hafva stri
derna inom byggnadsbranschen i England varit i aftagande med 
hänsyn till såväl antal som omfattning, hvilket tillskrifves den lång
variga ekonomiska depressionen inom yrket. Under perioden 1896— 
1900 var antalet af konflikter berörda byggnadsarbetare 16 gånger 
så stort som 1906 och antalet förlorade arbetsdagar 12 gånger så 
stort som under sistnämnda år. För samtliga industrier företedde 
för öfrigt perioden 1901—1905 en jämn nedgång i afseende på arbets
inställelsernas antal och omfattning. År 1906 inträdde åter en an
märkningsvärd stegring inom maskin, och inom textilindustrien, 
hvilket utan tvifvel sammanhängde med det gynnsamma ekonomiska 
läget, enär konflikterna i de allra flesta fall gällde löneförhöjning. 

Den utan jämförelse största strejkfrekvensen anträffas i England 
liksom i Frankrike inom grufindustrien. Inom öfriga industrier är 
strejkfrekvensen ytterst ringa i jämförelse med sistnämnda land, 
såsom närmare framgår af nedanstående öfversikt:') 

Den beräknade förlusten genom arbetsinställelserna var därför 
äfven mycket ringa. Under- tidsperioden 1902—1906 räknades i 
medeltal en fjärdedels förlorad arbetsdag per industriarbetare och år, 

1) Jfr. f8r Frankrike »Meddel.» 1908, s. 352. 
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for år 1906 en tredjedels arbetsdag. Om äfven landtarbetare och 
sjöfolk tagas med i beräkning, skulle denna siffra väsentligt re
duceras. 

Den relativa förekomsten af olika konfliktorsaker framgår af 
nedanstående procentuella beräkning, vid hvilken är att ibågkomma, 
att den engelska statistiken endast räknar med k onflikternas hufvud-
orsaker. 

Häraf framgår i synnerhet den växlande förekomsten af olika 
slags lönekonflikter under tider af industriellt uppsving och depres
sion. Perioderna 1889—1890 och 1896—1900 med uppåtgående kon
junkturer karaktäriseras af relativt stort antal tvister om löneför
höjning, men ett relativt fåtal med lönereduktion som orsak. Mot
satt är förhållandet under depressionsåren 1891—1895 och 1901—1905. 
Likasom i Tyskland utmärkas åren 1901 och 1902 af absolut och re
lativt stort antal konflikter till följd af lönenedsättning. Än mer 
betydelse hade dock dylika konflikter under åren 1892—1893, då där-
af berörda arbetare utgjorde hälften af alla i konflikter deltagande. 

Af ofvanstående öfversikt framgår jämväl, i likhet med hvad 
som kunnat konstateras för Frankrike och Tyskland, de rena löne
frågornas minskade betydelse såsom anledning till öppna konflikter. 
Denna utveckling framträder särskildt starkt i Englan d, där de per
manenta förliknings- och skiljenämnderna för lönetvisters biläggande 
fått en allt vidsträcktare användning. En allt större del af 
lönestriderna har däremot rört sig om »andra lönefrågor» d. v. s. 
tvister om betalningssättet, betalning för visst svårare arbete, för 
öfvertid, väntetid m. m. 

Medan tvister om arbetstiden äro påfallande sällsynta, spela 
däremot strider om själfva arbetets anordning, arbetares eller för
mäns antagande och afskedande etc. en afsevärd roll. En ganska 
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stor betydelse hafva äfven organisationsspörsmålen d. v. s. tvister 
om fackförenings erkännande, oorganiserade arbetares användande 
o. d. Under år 1906 ägde ram de dittills största organisationsstri
derna i England, tillhopa omfattande 46,000 kolgrufarbetare i södra 
Wales och Monmouthshire och framkallad af fackförbundets försök 
att tvinga oorganiserade till medlemskap. Dessa arbetsinställelser 
voro dock af mycket kort varaktighet. 

Arbetsinställelsernas storlek under olika femårsperioder framgår 
af nedanstående procentuella beräkning: 

Antal arbetsinställelser per 100, som berört 

Någon utveckling mot större konflikter framgår icke häraf. 
Den nedgång i de minsta konflikternas antal, som framträder från 
och med perioden 1901—1905, får väl tillskrifvas det förut om
nämnda ändrade redovisningssättet, hvarigenom sedan år 1897 kon
flikter, som berört mindre än 10 arbetare eller pågått under mindre 
tid än en dag, uteslutits ur statistiken. 

Icke heller visa arbetsinställelserna i England tendens till större 
varaktighet, såsom framgår af nedanstående procentuella fördelning 
med hänsyn till deras omfattning i betydelse af det sammanlagda 
antalet därigenom förlorade arbetsdagar. 

Antal arbetsinställelser per 100, som medfört förlust af arbetsdagar 

Arbetsinställelsernas resultat framgår af nedanstående procen
tuella beräkning för femårsperioder: 

Antal arbetsinställelser per 100, som af slutats 
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I dessa siffror framträder arbetsgifvarnes öfverlägsenhet öfver 
arbetarne under de sista åren, något som äfven gäller beträffande 
de berörda arbetarnes antal. I allmänhet synas arbetarne ha varit 
mest framgångsrika under tider af ekonomiskt uppsving, då de haft 
största utsikt att genomdrifva^ sina lönefordringar, såsom under åren 
1889—1890 och 1896—1900. Å andra sidan framträder starkt deras 
underlägsenhet under depressionstiden 1901—1905. 

Särskildt med afseende på lönekonflikter ställer sig de olika resul
tatens relativa fördelning sålunda: 

Synnerligen starkt framträder arbetarnes ringa framgång i tvis
ter om löneförhöjning under tiden 1901—1905; gentemot tre arbets-
gifvaresegrar räknades då endast en arbetareseger. I något mindre 
mån gäller detta äfven andra slags lönekonflikter. Mycket utpräglad 
var arbetarnes öfverlägsenhet under den ekonomiskt gynnsamma 
åren 1889—1890, mindre däremot under uppsvingstiden 1896—1900. 

I England hafva som bekant de permanenta förliknings- och 
skiljenämnderna vunnit en allt allmännare utbredning, särskildt 
inom bomullsindustrien, kolgrufindustrien, järnindustrien samt inom 
maskin- och skeppsbyggeriet. Dessa nämnders viktigaste funktion 
är emellertid icke att bilägga arbetsinställelser, utan att förebygga 
sådana genom förhandlingar mellan bägge parterna i nämnden eller 
dess stående kommitté, eventuellt genom hänskjutande till skiljedom. 
De öppna arbetstvister, som biläggas genom dylika permanenta 
nämnder, äro få till antalet, under åren 1905 och 1906 endast 8 och 7 
af resp. 358 och 486 inträffade arbetsinställelser. Något större var det 
antal arbetsinställelser, som bilades genom enskilda personers medling, 
nämligen under hvartdera af nyss nämnda år 16. Slutligen löstes 

1) Arb. = arbetarnes fordringar. A.-g. = arbetsgifvarnes villkor. Kompr. = ömse
sidiga eftergifter. 
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under bägge åren tillsammans 6 arbetskonflikter enligt lagen om förlik
ning af den 7 aug. 1896, hvilken lag bemyndigar handelsministeriet 
att anställa undersökning i arbetskonflikter eller inbjuda parterna att 
konstituera en nämnd under ordförande, utsedd af dem själfva eller 
af handelsministeriet. 

Antalet tvistefrågor, som behandlades af permanenta förliknings-
och skiljenämnder, var under åren 1905 och 1906 resp. 1.726 och 
1,561; af dessa blefvo inemot hälften bragta till lösning i nämn
derna. Härtill komma de tvistefall, som förevoro i sådana förhand
lingskommittéer inom bomulls- och maskinindustrien, hvilka icke äro 
bemyndigade att fatta definitivt beslut. Antalet sådana fall var 
under år 1906 omkring 500. 

Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1908. 

(Preliminär redogörelse.) 

Första kvartalet. 

Af förut redovisade under år 1907 påbörjade 299 arbetsinställel
ser kvarstodo vid innevarande års ingång såsom olösta n:r 42, 58, 
138, 153, 202, 206, 231, 233, 268. 270, 274, 288, 294, 295, 298 och 299. 

När n:r 42, 58, 270, 288, 295 och 298 afslutats, finnes angifvet 
i nästföregående redogörelse. 

Af de öfriga 10 äro numera såvidt kändt 4 afslutade, näm
ligen : 

N:r 206 berörande hyrkuskar i Norrköping, päbörjad d. 13 juli 1907, afslutad 
omkr. d. 10 ang. 1908 pa arbetsgifvarens villkor i hufVudsak. 

N:r 231 berörande förgyllare i Norrköping, påbörjad d. 9 ang. 1907, afslutad d. 
28 febr. 1908 enligt arbetarnes fordringar. 

N:r 268 berörande sadclmakare och tapetserare i Sköfde, påbörjad d. 30 sept. 1907, 
afslutad d. 16 mars 1908 genom kompromiss. 

N:r 299 berörande sockerfabriksarbetare i Arlöf, påbörjad d. 31 dec. 1907, afslutad 
den 20 juli 1908 genom kompromiss. 

Af under 1908 års första kvartal påbörjade arbetsinställelser 
redovisas härnedan 79, hvilka, enligt nu (d. 1 augusti) tillgängliga 
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Arbetsinställelser, påbörjade under första kvartalet 1908 inom olika näringsgrenar. 
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uppgifter, direkt berört inalles 104 arbetsgifvare och 4,534 arbetare. 
Af konflikterna hafva 27 börjat i januari, 21 i februari och 31 i mars, 
(För första kvartalet under förlidet år voro de motsvarande siffrorna: 
72 påbörjade arbetsinställelser — 27 i januari, 18 i februari och 27 
i mars — hvilka direkt berörde 87 arbetsgifvare och c:a 3,400 ar
betare.) 

I hvad mån de olika yrkesgrenarne berörts af de under kvar
talet påbörjade arbetsinställelserna framgår af tabellen å föregående 
sida. 

Till sin karaktär äro 55 strejker, 12 lockouter — ett anmärk
nings värdt stort antal — och 12 af blandad, obestämbar eller ej 
uppgifven karaktär. 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är kändt i samtliga fall 
och uppgår, som nämndt, till 104. Hela antalet direkt berörda ar
betare, hvarom dock uppgift saknas i ett par fall, utgör enligt till
gängliga uppgifter 4,534. 

Af dessa arbetsgifvare och arbetare berördes 62 arbetsgifvare 
och 2,753 arbetare af ofvannämnda 55 strejker, 24 arbetsgifvare och 
560 arbetare af de 12 lockouterna samt 18 arbetsgifvare och 1,221 
arbetare af de 12 arbetsinställelserna af blandad, obestämbar eller 
ej uppgifven karaktär. 

Antalet förlorade arbetsdagar till följd af konflikter, påbörjade 
under första kvartalet, utgjorde såvidt kändt öfver 83,000, hvilken siffra 
dock måste anses för låg, alldenstund någon beräkning af förlorade ar
betsdagar icke kunnat ske i 9 fall på grund af bristande uppgifter om 
arbetarnes antal eller konfliktens .varaktighet. Kännbarast hafva 
konflikterna berört skomakeriyrket samt sågverks- och brädgårds
industrien, hvardera med öfver 18,000 förlorade arbetsdagar, därnäst 
kakel- och lerkärlsindustrien med öfver 11,000 förlorade arbetsdagar. 

Y t t e r l i g a r e t i l lkomma omkr. 69,000 under årets första kvartal 
förlorade arbetsdagar till följd af konflikter, påbörjade under år 
1907. Dessa förlorade arbetsdagar fördela sig på olika industrier 
sålunda: 

Arbetarne hafva i 62 fall helt eller delvis tillhört facklig orga
nisation; i 17 fall hafva de däremot icke tillhört organisation eller 
saknas uppgift härom. 

Konflikternas hufvudorsaker voro i 41 fall lönefrågor, i 12 fall 
organisationsspörsmål samt i 26 fall diverse andra orsaker. 

Lönefrågorna gällde i 22 fall löneförhöjning, i 5 fall lönesänkning 
samt i 13 fall andra lönefrågor t. ex. om en yrkesarbetares ersätt-
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ning för arbete utom hans specialitet, fordran från arbetsgifvarens 
sida att få en minimikvantitet af arbete utfördt för den aftalsenliga 
minimilönen o. s. v. 

Organisationsspörsmålen voro i 5 fall fordran på föreningsrättens 
erkännande samt i 7 fall fordran på kollektivaftals införande. 

Under gruppen andra orsaker inbegripas tvister om arbetstiden 
i 2 fall, om personliga förhållanden i 2 fall, om arbetares antagande 
och afskedande i 15 fall, om tolkning af aftal i 2 fall samt om andra 
spörsmål i 6 fall, t. ex. om anordningar inom arbetslokal. — I 13 
fall har arbetarnes hufvudfordran uppgifvits vara kombinerad med 
andra yrkanden. 

Beträffande resultatet kan meddelas, att af de 79 konflikterna 
hafva 20 bilagts i enlighet med arbetarnes fordringar, 27 hafva 
ledt till arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda 
villkoren, 21 hafva afgjorts genom kompromiss, i 4 fall är resultatet 
okändt; 7 konflikter äro ännu pågående. Af de 21 genom kom
promiss afgjorda konflikterna hafVa 4 afslutats i hufvudsak enligt 
arbetarnes fordringar, 1 i hufvudsak enligt arbetsgifvarnes villkor 
samt 16 lösts efter ungefär lika stora eftergifter å ömse sidor. 

En sammanställning af de afslutade konflikternas orsaker och 
resultat, såvidt detta är kändt, ter sig på följande sätt: 

Att märka är det relativt stora antalet konflikter, hvilka under 
innevarande års första kvartal afslutats enligt arbetsgifvarnes vill
kor. Af de 68 under kvartalet påbörjade och sedan afslutade arbets
inställelserna med kändt resultat hafva, såsom nämndt, 21 afslutats 
genom kompromiss, 27 enligt arbetsgifvarnes villkor samt 20 enligt 
arbetarnes fordringar; motsvarande siffror för samma kvartal år 1907 
voro resp. 23, 18 och 25. 

I 5 fall har statens förlikningsman medverkat vid konfliktens 
biläggande. 

Samtliga under första kvartalet påbörjade arbetsinställelser 
hafva haft lokal karaktär. De fördela sig på följande sätt inom de 
olika delarna af landet: 
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För öfrigt kan anmärkas, att, enligt de föreliggande uppgifterna, 
57 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar parterna emellan, 
under det att i 21 fall några dylika icke ägde rum; det senare är 
vanligen fallet vid konflikter förorsakade af tvist om arbetares an
tagande och afskedande; i ett fall saknas uppgift i förevarande af-
seende. 

I fråga om aftals- och kontraktsbrott beskylla parterna hvar-
andra ömsesidigt för sådant brott i 3 fall. I 5 fall framkasta ar-
betarne mot arbetsgifvaren och i 9 fall arbetsgifvaren mot arbetarne 
beskyllning i detta afseende. I 19 fall uppgifves samstämmigt intet 
aftals- eller kontraktsbrott hafva förekommit; i 27 fall, angående 
hvilka uppgift föreligger endast från den ena parten, besvaras frågan 
likaledes nekande; i 16 fall saknas uppgift härom. 

Vidkommande här redovisade, under 1908 års första kvartal in
träffade 79 konflikter hafva infordrade uppgifter inkommit från 
båda parterna i 44 fall, endast från arbetsgifvare i 24 fall samt 
endast från arbetare i 9 fall. I 1 fall föreligga uppgifter från ar
betsgifvaren och kommunalnämndens ordförande; i 1 fall slutligen 
äro uppgifterna hämtade ur tidningsnotiser. 

Hela antalet under första kvartalet pågående (under kvartalet 
påbörjade samt från år 1907 kvarstående) arbetsinställelser utgjorde 
sålunda 95 med tillsammans c:a 152,000 förlorade arbetsdagar. 
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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 1908. 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 aro, om de afvika 
a-g. - arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 8, 9 och 10 äro, om de afvika 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1908. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 



514 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm.: Rörande priserna för halffet ost, olika sorters bröd (särskildt hvetebröd) och kaffe 
på, att olika kvalitéer afses. Med afseende å dessa varuslag möta nämligen stora svårigheter att 



märkes, att uppgifterna från olika orter äro mycket varierande, hvilket till stor del torde bero 
fixera begreppet > ordinär > vara. 

under april månad år 1908. 515 
och medelpris. 



516 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under april månad år 1908. (Forts.) 517 
och medelpris. 



518 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under april månad år 1908. (Forts.) 519 
och medelpris. 



520 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under april månad 1908. 
Högsta, lägsta och medelpris. 
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Kreaturspriser 
i Stockholm, Malmö och Göteborg under mars 1908. 

(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 

Anm. Angående tillförseln af kreatur föreligga uppgifter endast för Malmö, 
där tillförseln under mars månad utgjorde: 1,903 nö tk rea tu r (däraf 241 tjurar och 
119 kalfkor), 354 kalfvar , 102 får och lamm samt 792 svin. 



Anm. Angående tillförseln af kreatur föreligga uppgifter endast för Malmö, 
där tillförseln under april månad utgjorde: 1,287 n ö t k r e a t u r (däraf 164 tjurar och 
112 kalfkor), 253 kalfvar , 1(30 får och lamm samt 549 svin. 

522 

Kreaturspriser 
i Stockholm, Malmö och Göteborg under april 1908. 

(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 
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Arbetsmarknaden inom olika näringsgrenar i Sverige 
under andra kvartalet 1908. 

Särskilda uppgifter rörande arbetsmarknadens läge inom landet 
under andra kvartalet 1908 hafva Jämnats af 331 arbetsgifvare med 
53,000 arbetare samt af 127 fackföreningar med sammanlagdt 19.400 
medlemmar. (Jfr »Meddel.» sid. 439.) Uppgifterna hafva till allra 
största delen insamlats genom Kollegii ombud i orterna, hvilka med 
ledning af sin personliga kännedom om förhållandena utarbetat de 
i det följande meddelade särskilda ö f v e r s i k t e r n a för o l i k a y r k e n 
och o r t e r . 

För belysande af den a l l m ä n n a s i t u a t i o n e n å a r b e t s m a r k 
naden hafva de af arbetsgifvarne samt af arbetarnes organisationer 
afgifna uppgifterna inom den arbetsstatistiska afdelningen särskildt 
bearbetats, itvarvid framgått följande summariska resultat. 

Rörande tillgången på arbete hafva yttranden afgifvits af 326 
arbetsgifvare med 52,000 arbetare samt af 127 fackföreningar med 
19,400 medlemmar: 

Arbeisgifvarnes uppgifter: 

Fackföreningarnas uppgifter: 

Rörande konjunkturerna i jämförelse med tutat föregående kvar
tal anföra. 309 arbetsgifvare med 52,500 arbetare: 
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Rörande konjunkturerna i jämförelse med motsvarande kvartal 
föregående år rapportera 179 arbetsgifvare med 29,700 arbetare: 

Iförande tillgången på arbetskraft hafva omdömen afgifvits af 
297 arbetsgifvare med 49.400 arbetare: 

Dessa siffror gifva vid handen, at t arbetsmarknadens läge under 
andra kvartalet knappast kan betecknas såsom medelgodt, hvilket 
äfven närmast öfverenstämmer med ombudens omdöme i allmänhet. 
Enligt arbetsgifvarnes uppgifter var arbetstillgången i genomsnitt 
medelgod, men afgjorclt sämre än under näst föregående kvartal. 
Faekföronhigarnes uppgifter angifva däremot otvetydigt, at t arbets
marknadens läge måste betecknas såsom mindre godt. Alla tillgäng
liga uppgifter öfverensstämma för öfrigt däruti , at t arbetstillgången 
inom de flesta industrier var afsevärdt mindre än motsvarande tid 
föregående ar. 

A r b e t s m a r k n a d e n s a l l m ä n n a l ä g e inom v i s s a v i k t i g a r e 
y r k e s g r e n a r torde kunna i korthet karaktäriseras på följande sätt 
(jfr de detaljerade redogörelserna här nedan). 

Liksom under föregående kvartal synes ndrinijs- och njuttunys-
ämnesindustrien hafva haft föga känning af de dåliga konjunkturerna 
i allmänhet, livadan arbetstillgången bär vari t god; inom bryggeri-
industrien synes till och med någon förbättring hafva inträdt. Lik
som under föregående kvartal har dock af ven nu arbetslöshet rådt inom 
bageriyrket och sockerindustrien, särskildt inom bageriyrket i Stock
holm. Inom hela närings-och njntnhigsämnesindustrien rapportera 24 
arbetsgifvare med 1.817 arbetare medelgod, 39 arbetsgifvare med 2,310 
arbetare mer än medelgod, men blott 5 arbetsgifvare med 153 arbe
tare mindre än medelgod arbetstillgang. Af fackföreningarna däre
mot rapportera (i med 663 arbetare medelgod, 11 med 9(i0 arbetare 
mer än medelgod samt 3 med 1.232 arbetare mindre än medelgod 
arftetstillgang. 

Inom tutilhiduxtrii), rådde fortfarande knapp arbetstillgång med 
förminskning af arbetstiden i stor utsträckning; i Stockholm och 
Malmö <ynes dock arbetstillgången hafva varit jämförelsevis god. 
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Särskildt bomullsindustrien arbetade under mycket tryckta konjunk
turer. 5 arbetsgifvare med 876 arbetare rapportera medelgod arbets-
tillgång, 8 arbetsgifvare med 2,320 arbetare mer än medelgod samt 
9 arbetsgifvare med 1,826 arbetare mindre än medelgod arbets-
tillgång. 

Inom till beMätlnadsinditstrien hörande industrigrenar synes 
arbetstillgängen hafva varit genomgående god, delvis med brist på 
arbetskraft, med undantag dock för skomakeriyrket, där såväl för
minskning af arbetstiden som arbetslöshet förekommit i ganska stor 
utsträckning. 

Inom träriiruimlnNfrien har arbetstillgängen på de flesta orter 
varit mindre god, en naturl ig följd af bl. a. stagnationen och konflik
terna inom byggnadsbransehen. 4 arbetsgifvare med 631 arbetare rap
portera medelgod, 12 arbetsgifvare med 2,247 arbetare mer än medel
god samt 9 arbetsgifvare med 2,871 arbetare mindre än medelgod 
arbetstillgång. 

Inom ni anilin- och skejipsbiigynadsinduxtfien har arbetstillgängen 
vari t mindre god med öfverflöd på arbetskraft på de flesta orter; 
det klagas dock fortfarande öfver brist pä fullt yrkesskiekliga ar
betare. 12 arbetsgifvare med 4.193 arbetare rapportera medelgod, 
15 arbetsgifvare med 1,503 arbetare mer än medelgod samt 12 arbets
gifvare med 3.377 arbetare mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom jord- oeli utenitnlustrit-n var helt naturligt arbetstillgängen 
dålig inom de branscher, som bero af byggnadsindustrien, nämligen 
stenhuggerier, kakelfabriker oeh tegelbruk. Inom hela jord- och sten
industrien rapportera 5 arbetsgifvare med 2,612 arbetare medelgod, 
6 arbetsgifvare med 850 arbetare mer än medelgod samt 10 arbets
gifvare med 1,310 arbetare mindre än medelgod arbetstillgång. 

Den fortgående försämringen ä arbetsmarknaden under andra 
kvartalet — våren bör eljes under normala förhallanden uppvisa för
bättring och tilltagande lifaktighet inom näringslifvet — tog sig 
älven uttryck i en afsevärd a r b e t s l ö s h e t inom åtskilliga yrken. 
Enbart vid de ti l l Sveriges Verkstadsförening anslutna arbetsställena 
(med tillsammans c:a 35.000 arbetare) minskades arbetsstyrkan under 
tiden januari—augusti med omkring 2,000 man. och likartade in
skränkningar i arbetareantalet synas ha förekommit äfven inom andra 
industrier. Svårt är dock a t t i hvarje fall åtgöra, i hvad mån dessa 
förhållanden framkallats af allmänt ekonomiska grunder eller i större 
eller mindre grad varit beroende af de under kvartalet pågående 
stora arbetskontlikterna inom hamnarbetet, byggnadsverksamheten 
o. s. v. 
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Jordbruk. 

Kr i s t i ans t ad . Inom jordbruket inträder alltid med 2:dra kvartalets början en 
Ulligare verksamhet, hvilket pir. att arbetstillgangen för landtarlietare under denna tid 
är myckel jrtiil. Nagim särskild brist på landtarlietare kar under kvartalet, icke gjort 
HIST gällande utom livad beträffar yngre drängar och pigor. Orsaken, härtill är nog att 
söka i de dåliga arbetskonjunkturernji inom industrien, som gjort, att landtarbetarne 
icke drugit in till städerna i sådan utsträekning, som annars brukar vara fallet. 
Tvärtom lin de i startea hosatta urbetarne måst söka sig arbete på landsbygden. 

Ila 1 mö. Arbetstillgångcn har varit god. Efterfrågan pä arbetskraft har emel
lertid i staden varit ringa, enär riklig tillgång på arbetskraft funnits på landsbygden 
med anledning af. alt de flesta skånska tegelbruk inställt eller minskat sin verksamhet. 

Inom trädgårdsarbetet har likaledes arbetstillgängen varit god. 
I. iinil. Tillgången på arbete vid jordbruket, hvilken i slutet af förra kvartalet 

syntes blit'va god. försämrades åter under april månad oeh har, i motsats till livad 
fallet varit föregående är. visat öfvcrfiöil på manlig arbetskraft is. k. daglönsarbctare) 
de båda senaste månaderna under kvartalet. Orsaken härtill torde vara, dels att de 
värnpliktiga i år icke inkallats till de vanliga militäröfningarna, dels oek att tegel
tillverkningen till följd af öfverproduktion oeh miuskad byggnadsverksamhet bedrifvits 
å de tle-ta tegelbruk med endast half arbetsstyrka. 

Kar ls tad . Inom Värmland lider jurdbruket alltjämt brist på arbetskraft. En 
liten förbättring synes doek vara inträdande, enär en del personer inom olika yrken så 
småningom återgå till modernäringen. 

Grufdrift m. m. 

Hälsingborg. God arbetstillgång vid de skånskii kolgrufvorna, mon mindre god 
arbetstillgang vid den därmed förenade lerlorädlingsindustrien. 

Falun. Vid Grängesberg var arbetstillgängen medelgod med öfverflöd pä arbets
kraft. Vid Grängesbergs gemensamma förvaltning voro under april 1,50;"), under maj 
1,695 samt under juni 1.686 arbetare sysselsatta. 

Malmberget. Tillgången å arbete vidsåväl Luossavaara-Kiirunavaaru aktiebolag 
1 Malmberget som vid. Bergverksaktiebolaget Freja i Koskullskulle har under kvartalet 
varit jiinm och ungefär lika som under motsvarande tid föregående är. 

Fuller sista kvartalsmånadeu i synnerhet hafva ett större antal arbetare än vanligt 
varit sysselsatta med jordsclmktningsarbcten oeh andra liknande sommararbeten. 

Vid Xiiutanens koppartält ligger fortfarande all grafdrift nere. 
Ki i runa . Vid Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag var arbetsstyrkan: 

och vid Tuoilmaara aktiebolag: 
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Malmexporten frän do båda bolagen ses af följande tabell: 

"Vid grufdriften har arbctstillgfingeu, liksom under samma tid föregående är. 
varit jämförelsevis god. Uotk har de arbetslösas antal varit ganska stort, beroende 
därpå att i samma män som arbetstillgången blir bättre, ökas de arbetssökandes antal. 

Närings- och njutningsämnesindustrien. 

Kvarnindustrien. 

Stockholm. Inom kvarnindustrien god arbetstillgång: doek öfverflöd på ar
betskraft. 

Esk i l s tuna . God arbetstillgång. Taga förändringar. 
Norrköping. Normal arbetstillgång. 
Kalmar. Arbctstillgängen densamma som under föregående kvartal. 
Kr i s t i ans tad . Arbetstillgången myeket god: den ordinarie arbetsstyrkan vid 

A. B. Mårten Perssons valskvarn åtgör 90 man oeh hafva dessa haft ständigt arbete 
under hela kvartalet. 

Malmö. God arbetstillgång. Öfvertidsarbete har förekommit för 38 arbetare med 
sanvmanlagdt 2,KVi timmar. 

Hälsingborg. Arbetstillgångon medelgod. 
Göteborg. Inom ris- oeh hafrogrynsfabrikatbmen var arbetstillgången god, bättre 

än under föregåeude oeh ungefär lika som under motsvarande kvartal i 1'jtd. 
Göteborgs ris- neh valskvarn sysselsatte under kvartalets månader resp. 114, 118 

oeh 121 arbetare. 
Gäfle. Fortfarande god arbetstillgång med normal arbetskraft. 

Bageriyrket. 

Stockholm. Arbetstillgången, som under föregående kvartal var mindre god. 
kan under andra kvartalet sägas vara medelgod. Under kvartalet har adöniugen 
höjts med 8 kr. för dags- oeh 4 kr. för nattarbete pr veeka. r t̂nr arbetslöshet har 
emellertid förelegat. Enligt uppgift från Stockholms bageriers arbetsbyrå hafva under 
kvartalet 1(10 arbetare varit arbetslösa, pä grund af bristande tillg.iug på arbete. CJe-
nom nämnda byrå har anskaffats tillfälligt arbete åt 5-lf-t samt stadigvarande ät i'7 
personer. 

Reducering af arbetstiden till följd af bristande tillgäng på arbete vid en del 
arbetsställen. 

Uppsala. Arbetsförhållandena i hiifvudsak oförändrade sedan föregående kvartal. 
Esk i l s tuna . God arbetstillgång, ehuru något sämre än under föregående 

kvartal. 
Norrköping. Arbetstillgången god. 
Kr.lmar. Arbetätillgängeu god. Tillverkning oeh försäljning bättre än under före

gående år. 
Kar lskrona . Strejk pågick i alla stadens bagerier under kvartalets törsta hälft. 

Med undant.;g fur de finare brödsorterna tillgodosågs durk allmänhetens behof tämligen 
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lira dels frun bagerierna genom tillfälliga arbetare, dels från de s. k. hembagerierna. dels oek 
genom tillförsel från landsbygden. Under kvartalets senare del var arbetstillgången god. 

K r i s t i a n s t a d . Xågot sämre arbetstillgång än under motsvarande tid före
gående år. E t t nytt bageri har under kvartalet tillkommit. 

M a l m » . Inom bageribransehon var arbetstillgången god. 
L a n d . God arbetstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Normal tillgäng pä arbete orb arbetskraft. 
G ö t e b o r g . Inom bageriyrket var arbetätillgängen god liksom under föregående 

kvartal. Tillgäng oeli efterfrågan pä arbetskraft hafva motsvarat hvarandra. På grund 
af nytt aftal har arbetstiden minskats frän (10 till 58 t immar pr verka. Arbetslönerna 
nro höjda med 2 kr. pr verka för manliga samt med 1 ä 2 kr. pr vecka för kvinnlig.; 
arbetare. Den 1 juni I'.UO höjes samtliga löner med ytterligare 1 kr . pr verka. Aftalet 
utlöper den 1 juni 1911. 

G ä f l e Tämligen god arbetstillgång men öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Inom bagoriyrket var arbetstillgången mindre god. Öfverflöd på 

arbetskraft liar rädt. Af l i n organiserade arbetare voro nnder april 11 arbetslösa, 
under maj 10 samt under juni b arbetslösa under längre eller kortare tid. 

Sockerindustrien m. m. 

S t o c k h o l m . Inom karaniellindustrien god arbetstillgång. dock öfverflöd på ar
betskraft. Inom ch.kladindtistrieH god arbetstillgång; en arbetsgifvare (112 arbetare) 
uppgifvor sämre, en annan iTU arbetare) uppgifver bättre arbetstillgång än under före
gående kvartal . 

N o r r k ö p i n g . (;t»i arbetstillgång. 
K r i s t i a n s t a d . Under i:dra kvartalet bedrifves i regel icke någon fabrikation vid 

räsoekcrfnbrikeniu. VM Karpalunds sockerbruk utgjorde arbetsstyrkan den sista april 
55. den sist:; nisj t>5 samt den sista juni liil arbetare. Öfverflöd på arbetskraft har 
förekommit. 

M a l m ö . Inom elmkl.id- och konfektlirauselien god arbetstillgång. 
( i ö t e b o r g . Arbetstillgången inom sockerindustrien normal och lika med föregå

ende kvartal . Tillgäng orb efterfrågan på arbetskraft hafva motsvarat hvarandra. 
Svenska Soekerfabriksnkticbolaget i Göteborg sysselsatte under kvartalets månader 

resp. dtit. 4im urh 4s7 arbetare. 
Ilium ; iioklnil- O'.-Ii karanicilfahrikationen har arbetstillgången varit god, bättre än 

miller föregående, men något sämre än under motsvarande kvartal är l'.)07. Tillgängen 
å arbete inom denna bransch plägar alltid vara större under andra än under första 
kvartalet. God tillgäng pä såväl manliga som kvinnliga arbetare. Veckolönen har 
uppgått till 

På grund af brKlnnde t i l lgäng på arbete voro en del arbetare arbetslösa under 
några veckor. 

En härvarande karamellfabrik sysselsatte under kvartalets månader resp. H5. bM.l 
och fi!i arbetare. 

Gä f l e . Inom karamelltillvrrkningen var arbetstillgången medelgod med öfverflöd 
pä arbetskraft. 

S u n d s v a l l . Inom k.irumcllfnhrikatiuncn var arbetstillgången jämn liksom under 
föregående kvartal och voro förhållandena i allmänhet desamma som under motsvarande 
kvartal 1907. 
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Brännvinsbrännerier och punschbryggerier m. m. 

Stockholm. God arbetstillgäng. 

Bryggeriindustrien. 

Stockholm. Inom 81- och portertillverknmgen medelgod—god arbetstillgäng. 
Inom svagdrickstillverkningen god arbetstillgäng. Inom mineralvattentillverkningen 
medelgod—god arbetstillgäng: förbättring till följd af ärstiden i jämförelse med före
gående kvartal. 

Uppsala . Arbetstillgången god och sedan föregående kvartal förbättrad. 
Norrköping. Arbetstillgången normal. 
Kalmar . God arbetstillgäng. Öfvertidsarbete har förekommit, llvarken brist 

eller öfvcrflöd på arbetskraft. 
Kar l sk rona . Arbetstillgången var god, bättre an under första kvartalet. 
Kr i s t i ans t ad . Arbetstillgången mindre god. Öfvcrflöd på arbetskraft härföre-

kommit. 
Malmö. Jämn arbetstillgäng. 
Lund. God arbetstillgäng. 
Häls ingborg. Arbetstillgången god: tillgängen på arbetskraft fullt tillräcklig. 
Vänersborg. Bryggerierna uppgifva god och medelgod omsättning trots ökade 

försäljningspris till följd af höjda arbetskostnader. 
Gäfle. Arbetstillgången fortfarande god, bättre än under första kvartalet i år, 

men sämre än under andra kvartalet 1907. Delvis ölVerflöd på arbetskraft. 
Sundsvall . Inom bryggerierna var arbetstillgången jämn som vanligt, och lika 

med samma kvartal förlidet år. 

Tobaksindustrien. 

Stockholm. Arbetstillgången medelgod—god; öfverflöd pä arbetskraft. 
Uppsala. God tillgång på arbete och arbetskraft. 
Norrköping. Medelgod arbetstillgäng med jämn tillgång på arbetskraft. 
Karlskrona. Arbetstillgången god. 
Malmö. Mindre god arbetstillgäng. 
Hälsingborg. Arbetstillgången god och bättre än under såväl föregående som 

motsvarande kvartal 1907. 
Falun. God arbetstillgäng. Större tillgång på arbetskraft. 
Gäfle. Arbetstillgången god med obetydlig förbättring sedan föregående kvartal, 

dock sämre än under motsvarande tid förra året. Tillgången på arbetskraft normal. 
Firman P. C. Eettig & C:o sysselsatte 231 arbetare och de öfriga 2 cigarrfabrikerna 
tillsammans 07. Fat kföreningen räknar 6 manliga och 07 kvinnliga medlemmar. 

Mejerihandteringen. 

Malmö. God arbetstillgäng. 

Margarintillverkningen. 

Stockholm. God arbetstillgäng: förbättring i jämförelse med föregående kvartal. 
Kalmar. Arhetstlllgången god. 
Malmö. Jämn arbetstillgäng. 
Göteborg. Arbetstillgången fortfarande god och lika med såväl föregående som 

motsvarande kvartal år 1907. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft hatva motsvarat 
hvarandra. 
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Arbetareorganisationen räknade 131 medlemmar under hela kvartalet: däraf 100 
män och »'»' kvinnor. 

Slakteri- och charkuteriyrket. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. Vid en del 
arbetsställen liar arbetstiden reducerats. Försämring i jämförelse med motsvarande 
kvartal föregående år. 

Ippsa lu . ArboUtillgängen god med förbättring sedan föregående kvartal. 
Norrköping. ArbetstiUgnngeii normal med arbetskraft motsvarande efterfrågan. 
Kalmar. Medelgod arbotstillgäug. Omsättningen något mindre, sannolikt be

roende pst arbeiurclvfolkningeiis genom strejk oeh lockout nedsatta köpstyrka. 
.Malmö. Arbetstillgången betecknas som normal. 
(iiiflc. Tämligen god arbetstilIgång, ehuru försämring, öfverrlöd på arbetskraft. 

Textilindustrien. 

Stockholm. Inom bomullsbranschen fortfarande god arbetstillgång: någon för
sämring hur duck inträdt. Öfverflöd på arbetskraft oeh reducering af arbetstiden har 
förekommit. Väsentligt mindre omsättning än under samma tid föregående år. 

Norrköping. Från en större fabrik angifves arbetstillgången god: från en annan 
lika med föregående kvartal: från andr<; dålig arbetstillgång med förkortad arbetstid 
oeh något minskad arbetspersonal. Från arbetarne rapporteras dålig arbetstillgång med 
delvis arbeislöVhct oeh förkortad arbetstid. Ordinarie arbetstiden är 60 å 62½ timmar 
i veckan. Vid en fabrik har arbetstiden förkortats till 45 timmar pr vecka, vid en 
annan till 45 i 55 timmar och vid en tredje till 40 ä 45 timmar. 

Jönköping. Arbetstillgungen visar någon försämring; hvarken öfverflöd eller 
brist pti arbetskraft har rådt. 

Kar lskrona. Arbetstillgången var i allmänhet mindre god med öfverflöd på 
arbetskraft. Härvarande klädesfabrik, med omkring 125 arbetare, uppgifver dock god 
arbetstillgång samt knapp tillgång på kvinnlig arbetskraft. 

Kr i s t i ans tad . Arbetstillgången medelgod, sämre än nnder föregående kvartal. 
Vid A. B. skånska Yllefabriken voro vid kvartalets slut 368 arbetare anställda mot 
383 förra kvartalet. 

Malmö. Arbetstillgången god oeh tillfredsställande. 
Inom repslagare- och segelsömmarefacken har likaledes arbetstillgången varit jämn. 
Lund. Inom textilindustrien har arbetstiden delvis reducerats till följd af brist 

på arbete. 
Hälsingborg. Dålig arbetstillgång med reducering af arbetstiden. 
Halmstad. Tillgängen på arbete god, om än ej i samma grad som nnder före

gående kvartal. På manlig arbetskraft har öfverrlöd förekommit. I allmänhet kan 
ställningen under kvartalet betecknas som något sämre än under motsvarande kvar
tal 1907. 

Göteborg. Vid ett kamgarusspinneri var arbetstillgången mindre god och sämre 
än nnder såväl föregående som motsvarande kvartal dr 19U7. Förra året vid denna 
tid kunde fabriken ej utföra alla de order som ingingo, utan låg ständigt efter med 
leveranserna. T är däremot är det förenadt med yttersta möda att anskaffa order för 
att bulla fabriken i gång. 

Vid denna fabrik sysselsattes under januari 194. februari 190, mars 187, april 
174, maj 159 samt under juni ltil arbetare. Af dessa arbetare äro de flesta kvinn
liga. 
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Vid ett annat kamgarnsspinneri (386 arbetare) var däremot arbetstillgången jäm
förelsevis god och bättre än under föregående kvartal. Under 4 veckors tid arbetades 
dock endast 5 dagar i veckan, beroende pä, minskad tillgång å arbete. 

Arbetstiden har pä en del ställen förkortats. 
Inom färgeri- och bandfabrikationen var arbetstillgången knapp och sämre äu under 

föregående kvartal. 
Vid ett arbetsställe var under år 19U7 godt om beställningar, hvilka gåfvo full 

sysselsättning för c:a 450 arbetare; under år 1908 däremot var brist på beställningar, 
hvarför arbetstid och arbetsstyrka måste reduceras. Under årets tvenne första kvartal 
voro vid samma fabrik resp. 440 och 386 arbetare anställda. 

Inom möbeltygs- och mattfabrikationen var arbetstillgången relativt dålig, något 
sämre än under föregående kvartal och betydligt sämre än under motsvarande tid före
gående år; arbetstiden har reducerats. En härvarande fabrik sysselsatte under kvar
talet 130 arbetare mot 150 föregående kvartal. 

Vänersborg. Ylleindustrien har haft minskad tillgång pä arbete. Stigens aktie
bolag har dock haft och har för längre tid framåt full sysselsättning pä grand af en 
förra året erhållen större leverans till staten. 

Gäfle. 1 bomullsbranschen betydligt förminskad arbetstillgäng med delvis öfver-
flöd på arbetskraft. En fabrik sysselsatte 366 arbetare och en annan 170. Från den 
förra fabriken, där arbetskraften måst förminskas och arbetstiden förkortas, meddelas, att 
inom bomullsindustrien har ieke sedan 1860-talet rådt sådan svårighet att hälla fabriks
arbetet i gäng, enär inga försäljningar göras och lagren börja hopa sig i oroväc
kande grad. 

I yllebranst hen god arbetstillgäng på grund af tidigare leveransaftal, men knappt 
om nya order. Normal arbetskraft, dock något öfvertlöd på minderåriga, 

Beklädnadsindustrien. 

Hattillverkningen. 

Stockholm. Inom flit- och stråhattillverkningen medelgod arbetstillgäng. 
Kar lskrona. Arbetstillgången tämligen god, dock sämre än under föregående 

kvartal. Arbetstiden minskades frän 57 till 50 timmar i veckan. 
Malmö. Arbetstillgången god. 

Skrädderi- och sömnadsyrket. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgäng. En del arbetsgifvare hafva måst redmera 
arbetstiden i någon mån. Genomgående försämring i förhållande till motsvarande kvar
tal föregående år. 

Uppsala. Arbetstillgången har under bästa säsongtiden varit god och betydligt 
förbättrats sedan föregående kvartal. 

Esk i l s tuna . Arbetstillgången mycket god. Brist på arbetskraft har rådt under 
detta kvartal, under hvilket den s. k. >säsongen> infaller. Öfvertidsarbete har före
kommit. 

Norrköping. Inom konfektionsbranschen knapp arbetstillgäng; något öfverflöd 
på arbetskraft. Inom skrädderiyrket god arbetstillgäng. 

Jönköping. Riklig tillgäng på arbete: bättre än under föregående kvartal. Brist 
på yrkesskickliga arbetare. Löneförhöjning har ägt ruin med omkring 15 '». Förhål
landena i öfrigt lika med de under samma tid föregående år. 

Kalmar. Arbetstillgången god. Förbättring mot föregående kvartal på grund af 
säsong inom yrket. Någon försämring mot samma tid föregående år. 

Kar lskrona. Arbetstillgången "god: bristen å arbetskraft fortfar. 
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Malmö. Inom herrskrädderibranschen betecknas arbetstillgången som medelgod, 
men sämre än under samma tid 1'öregående år. 

L u n d . Tnoin beklädnadsindustrien, som under kvartalet haft säsong, var arbets
tillgången god. 

H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången god: tillgången å arbetskraft normal. 
H a l m s t a d . Mycket gud tillgång på. arbete; som vanligt bättre än under l:sta 

kvartalet. Ej sä litet öfvertidsarbete har förekommit. 
G ö t e b u r g . Inom skrädderiyrket var arbetstillgången ganska god, bättre än under 

föregående men ej fullt så god sum under motsvarande kvartal 1907. Tillgång och 
efterfrågan pu arbetskraft hafva motsvarat hvarandra. 

Inom konfektionshranschen, som under kvartalet haft säsong, var arbetstillgången 
mycket god, bättre än föregående och ungefär lika med motsvarande kvartal i fjol; 
brist pu arbetskraft, isynnerhet på fullt kunniga presserskor och handsömmerskor. 

Et t konfekfionsaktiebolag sysselsatte under kvartalets månader resp. (558, K58 och 
652 skrUddoriarbeturo. 

Arbetsförtjänsten för ti l lskärare utgjorde i medeltal 30-70 kr. pr vecka: 19 söm
merskor hade en veckolön af 15—20 kr., 261 10— 14-'5n kr.. 270 5—9'">0 kr.: 59 elever 
hade en veckoatlöning af under 5 kr. pr vecka. 

V ä n e r s b o r g . Inom skrädderiyrket var arbetstillgången ganska tillfredsställande. 
Gäf le . Ufverallt god arlietstillgång med förbättring inom herrskrädderiyrket och 

oförändrartt inom daniskradderiyrket. Delvis brist på arbetskraft. 
S ö d e r h a m n . Under vårsäsongen god arbetstiilgång, arbetskraften tillräcklig: 

brist pä lärlingar. Förhållandena i öfrigt lika som under motsvarande tid före-
gäemle år. 

S u n d s v a l l . Inom skrädderiyrket har arbetstillgången varit god. bättre än under 
föregående kvartal och i allmänhet motsvarat tillgänglig arbetskraft. Förhållandena i 
stort sedt lika med samma kvartal förlidet är. 

Trikåfabrikation 

S t o c k h o l m . Medelgod —god arbetstiilgång. En arbetsgifvare (c:a 50 arbetare) 
har måst reducera arbetstiden för en del arbetare. Det klagas öfver brist på verkligt 
duglig nrbet-kraft. 

N o r r k ö p i n g . Arbetstillgången medelgod med försämring mot samma kvartal 
1'öreguenile är. 

K a r N k r o n a . Förhållandena oförändrade. 
M a l m ö , Arbetstillgången mindre god; förkortning af arbetstiden har förekommit 

samt likaledes minskning af arbetsstyrkan, särskildt livad yngre arbeterskor beträffar. 
t r ö t t b o r g . Arbetstillgången knapp; sämre äu under föregående kvartal . 

Skomakeriyrket. 

S t o c k h o l m . Dålig arbetstiilgång med öfverflöd pä arbetskraft. Väsentlig redu
cering af arbetstiden vid do flesta skofabriker. Af skofabriksarbetarefackföreningens 
c:a W0 medlemmar hafva 51 vari t arbetslösa under kortare eller längre t id med till
sammans 92S, förlorade arbetsdagar. 

U p p s a l a . Arbetstillgången af flera orsaker iöfverproduktion m. m.) synnerligen 
dålig och sämre än under föregående kvartal. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god: öfvertidsarbete har ej förekommit. 
N o r r k ö p i n g . Vid härvarande skufabrik normal arbetstiilgång. Inom hanäsko-

makeriet g.jd arbetstiilgång. Tillgången på arbetskraft har motsvarat efterfrågan. 
K a l m a r . Arbetstiilgång medelgod. 
K a r U k r o n a . Arbetstillgången kan nu äter anses vara god och motsvarar till

gängen på arbetskraft. 
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K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången betydligt sämre än under andra kvartalet före
gående år ; god tillgång på arbetskraft. 

Två mindre fabriker, en för reparationer och en för nytillverkning. ha under 
kvartalet tillkommit. 

Ma lmö . Inom handskomakeriyrket har arbetstillgången varit god. Vid sko-
fabrikerna har den däremot varit mindre god. Arbetsstyrkan har minskats och arbets
tiden på vissa fabriker nedsatts t i l l endast 2 timmar per dag. 

H ä l s i n g b o r g . Vid skofabrikerna dålig arbetstillgåug. betydligt sämre än under 
motsvarande t id föregående år: handskoarbetarne hafva haft medelgod arbetstillgång, 
men. äfven. här har förelegat öfverflöd på arbetskraft: af fackföreningens c:a 200 med
lemmar hafva under kvartalet 26 varit arbetslösa i tillsammans 1.116 dagar. 

H a l m s t a d . Inom det egentliga handtverket har tillgången å arbete varit mindre 
god. P å fabrikerna har man haft bättre tillgång, men på grund af stridigheterna inom 
yrket har arbetstiden i slutet af kvartalet inskränkts till 2 t immar pr dag. De på så 
vis under större delen af dagen lediga iäbriksarbetarne hafva försökt att hos skomakare-
mästarne erhålla arbete af ena eller andra slaget, men detta har ej räckt till alla. 
hvadati öfverflöd på arbetskraft förekommit, isynnerhet i slutet af kvartalet. Ställ
ningen sämre än under motsvarande tid i fjol. Et t 10-tal mästare hafva under 
kvartalet uppsatt gemensam verkstad och försett denna med moderna maskiner af 
olika slag. 

V ä n e r s b o r g , ställningen inom skofabrikationcn hade ytterligare försämrats, så 
att arbetstillgången var mycket dålig, beroende på penniugeknappheten oi-Ii de dyra 
tiderna samt på öfverproduktion. Arbetstiden var under större delen af kvartalet re
ducerad ti l l 2 timmar pr dag. 

Ö r e b r o . 1'nder andra kvartalet har arbetet till väsentlig del inskränkts. Ome
delbart efter lockoutens upphörande nedbrann under maj månad en af de större sko-
fabrikerna. »Örnen», och därmed följda arbetslöshet för fabrikens arbetare: en del fingo 
anstäliuiiig på andra fabriker i staden, en stor del afflyttade ti l l andra orter för att 
söka arbete. 

Gäf l e . Arbetstillgången har varit tämligen god med normal arbetskraft. 
S ö d e r h a m n . Medelgod arbetstillgång. Hå arbetet å flera verkstäder till stor 

del Btgörcs af reparationsarbeten, bar antalet arbetare måst inskränkas så mycket som 
möjligt. 

Handsk-, möss- och pälsrarufabrikationen. 

S t o c k h o l m . Arbetstillgången synes hafva varit tämligen god: någon försämring 
i jämförelse med motsvarande kvartal 1907. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mycket dålig. 
M a l m ö . Inom buntmakarefaebet har varit jämn arbetstillgång, dock mindre än 

under samma tid föregående år. Den har varit i nedgående under kvartalet och sär-
skildt under sista delen. 

H ä l s i n g b o r g . Inom handskindustrien dålig arbetstillgång. sämre än underföre
gående kvar ta l : öfverflöd på arbetskraft. 

Annan beklädnadsindustri. 

S t o c k h o l m . Inom paraply- oeh käppfabrikationen mindre god arbetstillgång: 
försämring både i forhällande till föregående kvartal och motsvarande kvartal 1907. 
Reducering af arbetstiden på grund af arbetsbrist. 
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Läder-, hår- och gummivaruindustri. 

Stockholm. Inom borst- och penselfabrikationen dålig arbetstillgäng med öfyer-
fliul pii arbetskraft oeh reducering af arbetstiden: afsevärd försämring i jämförelse med 
s,;mma tbl föregående år. 

Uppsala. Knapp arbetstillgäng för tapetserare och sadelmukare. Sämre än 
under föregående kvartal och motsvarande tid föregående är. 

Karlskrona. Arbetstillgängen var inom garfvertindustrien medelgud. I anled
ning af nytt Juncaft») h.-tr arbetstiden minskats från II till 10 timmar om dagen. 

Lund. Läderindastrien liar, i motsats till andra industrigrenar, haft goda arbets-
förlia Handen. 

Malmö. Inom gurfveribranselicn var nrbetstiligängen mindre god. 
{tillin giiititiiifaiirikationeii liar arbetstillgängen varit god. Brist pä kvinnlig ar

betskraft. 
Inom burstbimleriyrket v,;r arhetstiilgåugon mindre god. 
Inom sadelmakeri- och reseffekthranseheu var arbetitillgängcu jämn. dock har 

älVen här förkortning af arbetstiden förekommit. 
Hälsingborg. Inom sadelmakareyrket har arbetstillgängen varit mindre god. 

Inom gummivaruindustrien h.ar tillgäng på arbete oeh arbetskraft varit normal. 
Göteborg. Inom läderfabrikatioiien var arbets/tillgången god. bättre än nnder 

föregående, men ej sä god smn under motsvarande kvartal föregående är, dä omsätt
ningen af varorna var betydligt Ulligare än nu. Arbetstiden har pä en del ställen 
minskats, bero"nde pä däliga konjunkturer inom skofabrikationen, större delen af 
garfverierua ha inskränkt driften med 2'(—iH> procent. 

Inom rcselVektbrau-ehen var arbetstillgängen ej fullt medelgod och sämre än under 
svväl föregående kvartal i är som motsvarande tid i fjol. Arbetstiden har förkortats 
mer eller mindre hos tie flesta arbetsgifvarne. 

Veekolöueu har för fullt duglig räskarbetare utgått med i genomsnitt 25 kr. pr 
vecka. Knffort- oeh kappsärksarbetarne liulVn i genomsnitt haft en arbetstid af 383 4 
timmar pr vork:\ öfriga arbetare öt3 i timmar: dos k finnas äfven ställen, där arbets
tiden i genomsnitt utgjorde endast Ä51 » timmar pr virka. 

Kft. aktiebolag sysselsatte nnder kvartalets mänadcr resp. 119. 142 oeh 139 
arbetare. 

Gäfle. Vid garfverierna mindre god arbetstillgäng än under förra kvartalet och 
sämre iin under andra kartalet 1907: öfvertiöd pä arbetskraft. 

Inom sadelmakcriyrket dålig arbetstillgäng med öfvertiöd på arbetskraft. 

Trävaruindustrien. 

Sågverk och brädgardar. 

Karlskrona. Arbetstillgängen god. bättre än under förra kvartalet: knapp till
gång pä arbetskraft. 

Hälsingborg. Arbetstillgängen dålig. 
Göteborg. Arbetstillgängen mindre god med öfverrlöd pa arbetskraft. 
Karlstad. Sågverksrörelsen hade sämre arbetsförhållanden än under förra aret. 

Inga nya arbetare antagas för närvarande. 
t iäfle. Fortfarande mindre god arbetstillgäng med öfvertiöd på arbetskraft. 
Söderhamn. Arbctstillsraiigcn var under de tvä sista månaderna god. Hvarken 

öfverrlöd eller liri»t pä arbetskraft har fönuärkts. Arbetstillgängen inom yrket är dock 
något försämrad i jämförelse med motsvarande tid fortidet är. 



ARBETSMARKNADEN I SVERIGE 2:DRA KVART. 1 9 0 8 . 5 3 5 

S u n d s v a l l . Arbetstillgången under april tämligen god. under maj och juni god. 
Öfvertiöd pä arbetskraft liar rådt i någon mån. Arbetspriser och öfriga förhållanden i 
allmänhet desamma som under motsvarande kvartal fortidet år. 

L u l e å . Äfven inom denna yrkesgren har tillgången på arbete varit mindre god. 
Vid Baltiska Trävarubolaget, som är ägare af nästan alla härvarande ångsågar, 

hafva under kvartalet e.a 1,000 man haft arbete vid sågverken: e:a 1,000 man tlott-
ningsmanskap hafva kunnat sysselsättas. 

Snickerier och annan träförädlingsindustri. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god. dock något mindre än änder motsvarande 
kvartal 1907. 

Tapetserarne hos möbelsniekarna hafva uppsagt sit t föregående aftal och fordra 
löneförhöjning med c:a 35 proc. 

N o r r k ö p i n g . Jlindre god arbetstillgång inom snickeri fabrikationen med i all
mänhet förkortad arbetstid. Inom möbelbransi hen god arbetstillgång. A en möbel
fabrik sysselsat te under april 65. under maj och juni ii4 arbetare. 

J ö n k ö p i n g . Inom sniekeribransehen bar arbetstillgången varit mindre god i 
likhet med föregående kvartal. Hvarken öfvertiöd eller brist pä arbetskraft har före
kommit. Förlängning eller förkortning af arbetstiden har icke ägt rum. 

Inom trätotfel- och takpappfabrikationen har arbetstillgången varit god. Ungefär 
samma förhållanden i öfrigt som under föregående kvartal och samma tid föregående är. 

Tändsticksaskfabrikationen har haft sämre export, men bättre efterfrågan från in
hemska fabriker. Ökningen på den svenska marknaden beror på tändsticksfabrikernas 
stora utvidgning, bvarvid dessa ej själfva medhinna att tillverka sitt behof af askar. 
Brist [iå arbetskraft har ej förekommit men däremot öfvertiöd på manliga grotårbetarc. 
Under sommarmånaderna slutar arbetet hvarje lördag kl. 2 e. m. Vid jämförelse med 
samma tid föregående år visar svenska marknaden bättre, den utländska sämre afsätt-
ningsmöjligbeter. 

K a r l s k r o n a . Arbetstillgången var fortfarande mindre god om än utvisande en 
obetydlig förbättring mot förra kvartalet. Omsättningen uppgifves vara en tredjedel 
mindre än under motsvarande tid år l'J07. Öfvertiöd å arbetskraft rådde. 

Inom möbelindustrien var arbetstillgången mycket god. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mindre god. betydligt sämre än under mot

svarande tid föregående år. beroende dels på de osäkra förhållandena på arbetsmark
naden i allmänhet dels ock på den rådande penningkrisen. Förkortning af arbetstiden 
på grund af minskad arbetstillgång har förekommit. 

Malmö. Arbetstillgången tämligen jäiim men sämre än under samma !id före
gående år. Ofvcrfliid på arbetskraft har förefunnits inom såväl maskin-, möbel- som 
modcllsnickareyrkct. dock minsta tillgången på arbete för de sistnämnda. 

Inom tunnbindare- och korgmakareyrkena har arbetstillgången varit god ovh unge
fär lika med samma tid föregående år. 

[.tind. Trävaruindustrien har haft mindre omsättning och till följd däraf min
skad arbetstillgång. 

Möbelindustrien sysselsatte mindre arbetareantal än vanligt. Arbetslöshet liar 
förekommit. 

H ä l s i n g b o r g . Mindre god arbetstillgång med öfvertiöd pä arbetskraft. Hom. 
tuunbinderi- och k'Tginnkeriyrket normal nrhetstillcang. 

G ö t e b o r g . Ihunt denna mdu-tri var arbetstillgången mycket dålig, mindre än 
under föregående och myi ket sämre iiu under motsvarande kvartal ar l'.!!)7. 

V ä n e r s b o r g . A en del art iklar inom träv.iriibrnnsi hen hafva priserna sjunkit 
något sedan första kvartalet och föregående ar. beroende blaud annat pu minskad bygg-
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nadsvcrksamhet. A pitprops har prisnedsättningen varit betydande och omsättnin
gen trög. 

V ä s t e r a s . Arbetstillgängen inom drittelfabrikationen god med tillräcklig t i l l 
gång pä arbetskraft. Omsättningen lika stor som under föregående kvartal, större än 
under motsvarande tid i fjol. Veckoförtjänsten för tunnbindare 20—25 kr., för grof-
arbetarc l'i—21 kr. samt för minderåriga arbetare 6—12 kr. 

En arlietsgifvare (byggnadssniekeri- och träleksakstillverkning) med 41 arbetare, 
uppgifver mycket god arbetat illgäng samt forbättring i jämförelse med föregående och 
motsvarande kvartal i fjol. 

Gä f l e . Mindre gnd arbetstillgång. En fabrik (44 man) uppgifver god och oför
ändrad, en annan (165 man) däremot mycket knapp och försämrad arbetstillgång. Öfver-
tlöd pä arbetskraft och delvis förkortad arbetstid. 

.Ma lmberge t . Tillgången ft arbete vid Gellivare Träförädlingsaktiebolag har 
varit god. 

Korkfabrikationen. 

S t o c k h o l m . Jämförelsevis god arbetstillgång. 

Trämasse- och pappers industr i . 

Pappersbruk. 

N o r r k ö p i n g . Normal arbetstillgång. 
V ä n e r s b o r g . Inom pappersfabrikationen god arbetstillgång, någon förbättring i 

jämförelse med första kvartalet. 
S u n d s v a l l . Vid trämassetillverkntugen har arbetstillgängen varit god liksom 

under töregäonde kvartal, men ölVerflöd pä arbetskraft har förekommit. 

Bokbinderiyrket. 

U p p s a l a . Arbetstillgängen i allmänhet god: någon nedgång under juni månad. 
H a l mö. Inom bokbinderi- och kartongbrausehen har arbetstillgängen varit god. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgängen normal mod fullt tillräcklig tillgång på. arbets

kraft. 
H a l m s t a d . Dålig tillgäng å arbete. Ganska många hafva förgäfves sökt an

ställning. Under juni manad inskränktes den dagliga arbetstiden med 2 t immar hos 
den störste arbetsgifvaren inom yrket. 

G ö t e b o r g . Inom bokbinderiyrket var arbetstillgängen fortfarande god och unge
fär lika med föregående kvartal. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft hafva mot
svarat hvarandra. 

Inom allium- «ch kartouglabrikationen var arbetstillgängen stadd i nedgående, 
något sämre än under föregående och betydligt sämre än under motsvarande kvartal 
föregående år. På arbetskraft var god tillgång. Arbetstiden måste något förkortas på 
grund af arbetsbrist. 

Cräfle. Medelgod arbetstillgång. mindre än under föregående kvartal. Delvis 
öfverflöd |>ä arbetskraft. 

S u n d s v a l l . Inom bokbinderiyrket var arbetstillgängen god och ställningen i 
allmänhet lika med samma kvartal 1SI07. 

Tapetfabrikationen. 

N o r r k ö p i n g . Arbetstillgängen god med jämn tillgäng på arbetskraft. 
K a l m a r . Arbetstillgängen sämre än under föregående kvartal. Nedsättning af 

arbetstiden frän ti"! till 5!) timmar i vetkan pä därom af arbetarna gjord framställning. 
Anhållan om löneförhöjning tillbakavisad. 
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Den grafiska industr ien. 

S t o c k h o l m . Arbetstillgången medelgod, sämre än under motsvarande tid före
gående år. 

U p p s a l a . Arbetstillgången normal med någon försämring sedan föregående 
kvartal. 

N o r r k ö p i n g . God arhetstillgång vid tryckerierna. 
K a l m a r . God arbetstillgång. Ofverflöd på arbetskraft. 
M a l m ö . God arbetstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Mindre god arbetstillgång. 
H a l m s t a d . Inom boktryckerierna har god arbetstillgång förefimnits. Ställnin

gen dock något sämre än under l:sta kvartalet. 
Gä f l e . God ehuru duck försämrad arbetstillgång inom boktryckeriyrket med 

delvis brist på fullgod arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Inom typografyrket har arbetstillgången varit god. 
E t t tryckeri har beviljat sina arbetare 5 % förhöjning å arbetslönerna. 

Malmförädl ingsindustrien. 

H ä l s i n g b o r g . Vid Hälsingborgs kopparverk mindre god arbetstillgång, beroende 
därpå, att brikettverket delvis legat nere: ofverflöd på arbetskraft. 

L u l e å . Inom tackjärnsindustrien har tillgången på arbete under kvartalet varit 
mindre god än livad den brukar vara denna tid pä året, dock har någon förbättring in-
trädt vid sjöfartens öppnande. 

Luleå Järnverks Aktiebolag har under april haft sysselsättning för 233 man. 
maj för 233 man samt under juni för 248 man. 

Ofverflöd på arbetskraft har förekommit inom denna yrkesgren. Vid jämförelse 
med motsvarande tid under föregående år kan man konstatera sämre tillgäng på arbete 
oeh större ofverflöd på arbetskraft. 

Metal l industr ien . 

Järn- och stålvarufabriker samt gjuterier. 

S t o c k h o l m . God arbetstillgång. i hufvudsak lika med motsvarande tid före
gående år. 

Inom vågfabrikationen ringa arbetstillgång med ofverflöd på arbetskraft och reducering 
af arbetstiden: försämring i förhållande till föregående kvartal och motsvarande tid 1907. 

E s k i l s t u n a . Vid valsverken har arbetstillgången varit dålig: efterfrågan å 
bygguadsjäru har på grund af konflikterna inom byggnadsbranschen varit ringa. Manu-
faktursmidesverkstäderna hafva äfvcn haft dålig arbetstillgång, hvarför arbetare måst 
afskedas. 

Inom metallmanufakturen har arbetstillgången varit dålig: försämring frän före
gående kvartal. Arbetstiden har reducerats till 35 timmar i veckan. Fiirsäljniugs-
möjligheterua nppgifvas i är vara 3 gånger mindre än i fjol. 

Inom plåtkärlsindnstrien (Eskilstuna Stalpressningsaktiebolag med 3ö9 arbetare) 
har arbetstillgången i likhet med föregående kvartal varit god. 

J ö n k ö p i n g . Inom vapen- och velocipedtillverkningen har afsättningen visat ten
dens till nedgående. På arbetskrafter har varit tillgång öfver behofvet. Förkortning 
af arbetstiden har ej ägt rum. 

Inom vågfabrikationen har arbetstillgången varit mindre god och sämre än under 
föregående kvartal. Efterfrågan å större vägar har varit myeket liten. Ofverflöd på 
arbetskraft. Under hela kvartalet har arbetstiden varit nedsatt till 8 timmar pr dag. 
lördagar till endast 5 timmar. Betydlig försämring emot motsvarande tid föregående år. 
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K a r l s k r o n a . Inom gjuteriindiistrien har arbetstillgången fortfarande varit dålig 
med Ofverflöd pä arbetskraft. Arlictstiden har förkortats för handformarc till 47 tim
mar i veckan. 

Inom lamtifalirikationen uppgifves ordinär arbetstillgäng. 
Tvenne fabriker utom Karlskrona för tillverkning af plåtkärl med tillsammans 

omkring 7") arbetare anmäla god arbetstillgäng samt normal tillgäng pä, arbetskraft: 
duck rådde brist pä kvinnlig arbetskraft inom einaljeringsbnmsehen. 

M a l m ö . Arbetstillgången normal. 
L u n d . Inom inetall- och maskinindustrien har. om än icke arbetslöshet i egent

lig mening förekommit, dock arbetstiden delvis varit förkortad. 
H ä l s i n g b o r g . Vid en fabrik för tillverkning af kassaskåp och lås mycket god 

arhetstillgäng. 
V ä s t e r å s . Inom metallindustrien god arbetstillgång; en arbetsgifvare har dock 

pä grund af arbetsbrist nödgats reducera arbetstiden från 5i> till 40 timmar i 
veckan. 

Gäf le . .lam- och stålvarutäbrikerna hafva haft tämligen god ehura försämrad 
arbetstillgäng med Ofverflöd pä arbetskraft. 

Gjuterierna liade liksom under förra kvartalet dålig arbetstillgäng. sämre än under 
andra kvartalet 1907. ÖfverHöd pä arbetskraft och förkortning af arbetstiden har före
kom hl it. 

Smidesyrket. 

E s k i l s t u n a . Inom kniffabrikationen har en försämring inträåt. 
X o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgäng. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgängen mindre god. lika med föregående, men sämre än 

motsvarande kvartal 1907. 
H a l m s t a d . Inom smidesyrket har ställningen äfven under detta kvartal varit god. 
V ä n e r s b o r g . Arbetstillgängen ganska tillfredsställande. 
F a l u n . Tillgången å arbete inom smidesyrket har varit god. 
(.iäfle. Arbetstillgängen god och förbättrad under kvartalet med hrist på yrkes-

skkkl ig arbetskraft. 

Bleck- och plåtslageriyrket. 

U p p s a l a . Arbetstillgången. som under april månad i likhet med föregående 
kvartal var dålig, har under maj och juni något förbättrats. 

E s k i l s t u n a . Inom bleck- och plåtslageriyrket har arbetstillgängen varit god; 
förbättring Iran föregående kvartal. Öfverttöd på arbetskraft har dock rädt. beroende 
pä strejker och lockouter å- andra orter. Arbetstiden har reducerats frän den normala, 
,jl> timmar, till 35 ä 42 timmar i veckan. 

X o r r k ö p i n g . Arbetstillgängen medelgod: något ofverflöd på arbetskraft 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången var medelgod, något förbättrad i jämförelse med 

aret» första kvartal: ofverflöd å arbetskraft. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången dålig, dock något bättre än under föregående 

kvar ta l : öfvertlöd på arbetskraft. 
H a l m s t a d , livad plätshigeriyrkct beträffar, kan ställningen betecknas som medel

god. Mm slutet af kvartalet minskades dock arbetstillgången, så att man på en verk
stad måste reducera arbetstiden. (HVernöd på arbetskraft har förekommit. 

U ö t e b o r g . Arbetstillgängen liar varit mindre god. sämre än under såväl före
gående s.,111 inni svarande kvartal i fjol: delvis reducerad arbetstid. 

Gäfle. Dulig oeli under kvartalet försämrad arbetstillgäng med Ofverflöd pä 
arbetskraft. 

S u n d s v a l l . Inoiu platsbigeriyrket har efter en kort strejk nyt t aftal träffats 
melkn arbetsgifvare och arbetare. 
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Annan metallindustri. 

Stockholm. Inom guldsmedsyrket tämligen god arbetstillgång; försämring i 
förhållande till föregående kvartal och motsvarande tid föregående år. 

Inom fabrikationen af luxlampor medelgod arbetstillgång, sämre än under före
gående kvartal; reducering af arbetstiden bar förekommit. 

Kar lskrona. Galvaniseringsindustrien har på grund af osäkerbeten i arbetsför
hållandena inom landet inskränkt sin produktion. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. 

Den mekaniska verkstadsindustrien. 

Stockholm. Tid Aktiebolaget Separator var arbetstillgången medelgod: bolaget 
sysselsatte under april 1,093, under maj 1,073 samt under juni 1.010 arbetare: öfver-
flöd på arbetskraft. 

Inom hisstillverkningen medelgod arbetstillgång: en fabrik sysselsatte under april 
157, under maj 151 samt under juni 141 arbetare; brist på verkligt yrkeskunniga 
arbetare. 

Inom mek. verkstadsindustrien för öfrigt synes arbetstillgången varit god; en 
verkstad sysselsatte under mars 206, under april 175 samt under maj 112 arbetare; en 
annan verkstad under april 97. under maj 69 samt under juni 71 arbetare; en tredje 
77, 70 och 66 respektive; en fjärde 85, 80, 79 respektive. 

Uppsala. Konjunkturerna hafva sedan föregående kvartal ytterligare nedgått; 
arbetstillgången synnerligen dålig; öfverflöd å arbetskraft. 

Kalmar. Medelgod arbetstillgång, ungefär lika med samma tid föregående år. 
Tillgång på arbetskraft större än behofvet däraf. 

Karlskrona. Arbetstillgången förbättrad; öfverflöd på arbetskraft. 
Kr i s t i ans tad . Arbetstillgången medelgod. Tryckta förhållanden äro fortfarande 

rådande inom järnindustrien. 
Malmö. Inom mekaniska verkstadsindustrien var arbetstillgången tämligen jämn, 

men betydligt sämre än under samma tid föregående år. Öfverflöd på arbetskraft har 
förefnnnits, och arbetstillgången har visat ständigt nedgående. Efterfrågan på verkligt 
yrkesskickliga arbetare inom denna industri gör sig likväl gällande. 

Hälsingborg. Arbetstillgången som vid början af kvartalet var medelgod, för
sämrades därhän, att den vid kvartalets slut måste betecknas såsom mindre god. 

Halmstad. Arbetstillgången, som vid kvartalets början var mindre god, för
bättrades så småningom, så att den vid kvartalets slnt var tillräcklig. Öfverflöd på 
arbetskraft har rådt. I synnerhet har det varit godt om mindre yrkesskickiiga arbetare, 
enär dessa i första band blifvit afskedade vid den inträdande försämringen. I gjuterierna 
har arbetstiden varit c:a 45 timmar i veckan för formarne. 

Göteborg. Vid de mekaniska verkstäderna rådde en liflig verksamhet och var 
arbetstillgången god i likhet med såväl föregående som motsvarande kvartal i fjol. 
Tillgång och efterfrågan på arbetskraft hafva ungefär motsvarat hvarandra. Öfvertlds-
arbete förekom äfven. dock endast i mindre utsträckning. 

Veckoinkomsten vid Lundby mek. verkstad uppgifves 
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V ä n e r s b o r g . Inom järnindustrien medelgod — mindre gud arbetstillgång, sämre 
än under föregående samt niotävarande kvartal år 1907; inom spiktillverkuingen har 
dock arhotstillgåugen varit stud. 

K a r l s t a d . Vid en niek. verkstad fanns stadigt arhete fur lasta arbetare; nya 
;mtogos ieke. Vid en annan verkstad är arbetet från oeh med den 20 juni tills vidare 
nedlagdt: vid en tredje dylik verkstad har arbetsstyrkan inskränkts till följd af de 
dåliga konjunkturerna. 

F a l u n . Mindre god liar arbetstillgångeii varit inom vagn- oeh maskintillverk
ningen. 

Arbetstillgungeii inom den mekaniska verkstadsindustrien har varit mindre god. 
Uttt ' le. Halig (icli afsevärdt försämrad arbetstillgång med öfverllöd på arbetskraft. 
S ö d e r h a m n . 8tor försämring med dälig arbetstillgång; öfverllöd på arbetskraft, 

ehuru dock brist på verkligt skickliga och pålitliga arebtare. Öfvertidsarbete före
kommer endast undantagsvis ä inneliggande äldre beställningar. 

S u n d s v a l l . Vid de mek. verkstäderna var arbetstillgången under april tämligen 
god — buttre än under mars — med någon stegring under maj och juni, så att under 
juni brist pä arbetskraft delvis förekom. 

Skeppsvarfven. 

S t o c k h o l m . Vid Kungl. Flott-.uis varf har arbetstillgången varit mycket god 
inom samtliga r.fdelniugar; en del löneförhöjningar ha vidtagits: det klagas öfver brist 
pä yrkeskunniga arbetare. 

Vid de enskilda vartYon synes arbetstillgången däremot varit mindre god: en 
arbetsgifvare (bolag) uppgifver. a t t verkoförtjänsteu för vid bolaget anställda yrkes
arbetare uppsrii-k till 22,66 ä 25,25 kr. Viirfs-och niek. hjälparbetarefaekföroningen räk
nade under april 284. under mej 278 samt under juni 265 medlemmar: af dessa voro 
under april 11, under maj 11 samt under juni 22 arbetslösa på grund af bristande till
gäng på arbete. 

K a r l s k r o n a , tjrofarbetarne på örlogsvarfvet anmäla fortfarande dålig arbets
tillgång. 

H ä l s i n g b o r g . Medelgod arbetstillgäng: efter fartygens värutrastning inträdde 
dock arbetslöshet. 

Annan mask in indus t r i . 

S t o c k h o l m . Inom den elektrotekiiiska branschen fullt tillräcklig tillgäng på ar
bete, men .-Sture än under föregående kvcrt '1. 

Mycket god arbetstillgäng inom tillverkningen af kirurgiska instrument. 
G ö t e b o r g . Inom pianoimlustrien var arbetstillgången i likhet med föregående 

kvnrtiil ganska god med full arbetstid. 
V ä s t e r å s . Inom den elektriska och elektromekaniska branschen var arbetstill

gången mindre ;rud: arbetstillgången har hela innevarande år varit ojämn oeh. särskildt 
livad mindre anläggningar beträffar, knapp: god tillgång på arbetare, dock brist på 
verkligt yrkesknimigt folk. 

J o r d - och s t en indus tr i en . 

Stenhuggeribranschen. 

S t o c k h o l m . Arbetstillgången mycket dålig, beroende i hufvudsak på arhets-
kofliiikterua inom byggnadsbr,,uschen men äfven delvis på penningknappheten: en 
arbetsgifvare sysselsatte under april 17. under maj 20 samt under juni 3 arbetare. 
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K a r l s k r o n a . Arbetstillgången uppgifves af en del arbetsgifvare vnra god, af 
andra åter försämrad. Olikheten torde hero af tilltalliga fluktuationer beträffande in
komna beställningar, avarjämte pä sina häll, särskildt i Karlshamnstrakten, de i lörra 
berättelsen omnämnda, ännu pågående arbetskonflikterna, hämma affärsverksamheten. 
I allmänhet äro konjunkturerna medelgoda. Priset å exporterad vara lär för närva
rande i utlandet vara lägre än under de närmast föregående kvartalen, men då äfven 
fraktsatserna något nedsatts, utjämnas skillnaden. 

Äfven beträffande tillgång på arbetskraft variera uppgifterna från ofverflöd till 
brist: i stort sedt torde dock tillgång oeh efterfrågan pä arbetskraft motsvara hvar-
andra. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal. 
Ma lmö . Arbetstillgången var. i likhet med förra kvartalet, dålig, 
Stenhuggarefackföreningen, som räknar 55 medlemmar, uppgifver att för dess med

lemmar l,ii23 arbetsdagar gått förlorade på grund af arbetslöshet. 
H ä l s i n g b o r g . Tillgäng på arbete oeh arbetskraft normal. 
H a l m s t a d . Tillgången å arbete dålig, vida sämre än förut. Ofverflöd på ar

betskraft. Vid jämförelse med motsvarande kvartal förra året kan ställningen karak
täriseras sålunda: mindre efterfrågan å arbetsprodukter, rikligare tillgäng ä arbetskraft. 

Kakel- och lerkärls industr ien. 

U p p s a l a . Arbetstillgången försämrad: ofverflöd på arbetskraft. 
N o r r k ö p i n g . Försämrad arbetstillgång: vid kakel fabrikerna förkortad arbetstid 

och minskad arbetspersonal. 
K a l m a r . Arbetstillgång dålig, försämring mot föregående kvartal på grund af 

det långa stilleståndet inom byggnadsbranschen. Arbetstiden redueerad till hälften. 
Betydlig minskning i tillverkningen jämfördt med föregående är. 

K a r l s k r o n a . Arbetstillgången var fortfarande mindre god, dock med någon för
bättring sedan förra kvartalet. 

( j ö t e b o r g . Inom lerkärlsfabrikationen är arbetstillgången fortfarande god. Till
gång och efterfrågan pä arbetskraft hafra motsvarat hvarandra. 

F a l u n . Inom kakeltillverkninpen har arbetstillgången vari t medelgod. 
Gäf le. Vid kakclfabriken dålig oeh under kvartalet försämrad arbetstillgång med 

ofverflöd på arbetskraft. Vid lerkärlstillverkningen var arbetstillgången god med normal 
; rbetskraft. 

Tegelindustrien. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången medelgod; Ofverflöd på arbetskraft. 
H ä l s i n g b o r g . Dålig arbetstillgång med ofverflöd på arbetskraft. 
V ä n e r s b o r g . lie goda konjunkturerna och importtullen å tegel framkallade här 

under föregående år en stor t i l lväxt af tegelbruksanläggningar, så att tillverkningen 
ungefär fyrdubblades. Priset ä tegel var förut ganska högt, men i följd af den ökade 
produktionen, äfvensom minskad efterfrågan å tegel har priset å murtegel sjunkit med 
några kronor pr tusen. 

K a r l s t a d . Tegelbruksindustrien synes gå framåt och skulle troligen utvidgats 
under kvartalet än mera. om ii ke byggnadsstrejken, som började i april, hämmat dess 
utveckling. 

t t ä f l e . I allmänhet ringa arbetstillgång. Ett tegelbruk har haft god efterfrågan 
på taktegel, under det alla haft mycket ringa efterfrågan på murtegel. Ofverflöd på 
arbetskraft. 

S u n d s v a l l . Arbetstillgången vid ångtegelbrukct var under april ringa, men 
Under m-!J oeh juni god. Ofverflöd på arbetskraft har varit rådande. I maj genom
fördes nytt arbetsaftal. hvarigeiwm arbetarne erhöllo något höjda löner. 
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Luleå. Tegelhruksindustrien. som under vintern legat nere, har nu åter upp
tagits, och har tillgången pä arbete under kvartalets sista månad varit medelgod. 

Vid ett härvarande tegelbruk hafva mellan 20 och '25 personer haft sysselsättning 
med en arbetsförtjänst af 25 ä <S0 kronor pr verka. Arbetstiden är c:a fi8 timmar i 
verkan. ÖfVertidsarbete förekommer ej. 

Något uppsving inom denna yrkesgren förmärkes ej, utan synes tegelätgängen 
blifva mindre i är äu under det föregående året. 

Glasindustrien. 

Karlstad. Arbetet vid glasbruket har legat nere i 3 veckor under detta kvartal, 
duek hafva arbetarue beredts tillfälle till sysselsättning i annat arbete. 

Gäfle. Arbetstillgången tämligen god med normal arbetskraft. 
Sundsval l . Arhetstillgången har varit god. Hvarken öfverflöd eller brist på 

arbetskraft liar förekommit. I allmänhet hafva förhållandena varit enahanda som under 
summa tid 19i)7. 

Kemisk-tekniska industrien. 

Stockholm. Inom ljus-, såp- och tvåltillverkningen har arbetstillgången varit 
normal. Något öfvertlöd pä arbetskraft. Inom såp- oeh tvålindustrien har löneförhöj
ning inträdt från oeh med den I maj. 

Inom sprängämnesindustrien tämligen god arbetstillgång. AtV-ättningen af dynamit 
har på gruud af rådande arbetskonflikter väsentligt sjunkit, men har i stället arbetats 
pä lager. 

Jönköping. Inom tändsticksfabrikationen har arbetstillgången varit mindre god 
i likhet med föregående kvartal. Hvarken öfverflöd eller brist pä arbetskraft har före
kommit ej heller förlängning eller förkortning på arbetstiden. 

Hälsingborg. Inom superfosfat- och svafvelsyrefttbrik.ttionoa medelgod arbets
tillgång. 

Göteborg. Vid kolsyrefabrikerna var arbetstillgången god och bättre än under 
såväl föregående som motsvarande kvartal år 1907. På arbetskraft var god tillgäng. 

Vänersborg. Tändsticksfabrikationen har haft god arbetstillgång; någon förbätt
ring i jämförelse med första kvartalet. 

Gäfle. Arbetstillgången knapp och något försämrad under kvartalet, med öfver
flöd på arbetskraft. 

Sundsval l . Vid Alby kloratfabrik har arbetstillgången varit jämn. men öfver
flöd på arbetskraft har förekommit. Förhållandena härutinnan lika med föregående 
kvartal. 

Byggnadsindustrien. 

Husbyggnadsarbeten. 

Stockholm. På grund af arbetskonrlikterua inom hithörande industrigrenar kan 
icke något bestämdt omdöme göras om tillgången pä arbete. 

Uppsala. Do sedan en längre tid radande synnerligen dåliga konjunkturerna 
inom byggnadsverksamheten hafva under detta kvartal ej undergått någon nänmvärd 
förändring. Tillgången på arbete har varit dålig, på arbetskraft däremot öfverflöd. 

Esk i l s tuna . Arbetstillgången mycket god. Förbättring från föregående kvartal. 
Brist pä arbetskraft har rädt inom träarbetareyrket, eljest riklig tillgång därpå. 

Norrköping. Ben privata byggnadsverksamheten fortfarande af obetydlig om
fattning. Ett afscvärdt antal byggnadsarbetare sysselsattes vid tre offentliga byggnads-
furetag. Arbetslöshet har i flera byggnadsfack förekommit. 
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Svenska Grof- och fabriksarbetareförbnndets afdelning n:r 54, sektion 1 räknade 
under april 317, under maj 339 och under juni 3-16 medlemmar; arbetslösa på grund af 
arbetsbrist under april 25, under maj 24 oeh under juni 120 och till följd af andra or
saker ö, 7 oeh 11 resp.; antal genom arbetslöshet förlorade arbetsdagar 1,956. 

Kakelugnsmakeriarbetareförbundets afdelning hade vid slutet af april 43, maj 41 
och juni 39 medlemmar; arbetslösa 10, 6 oeh 2 resp. med sammanlagdt 532 förlorade 
arbetsdagar. 

J ö n k ö p i n g . Byggnadsverksamheten har under kvartalet sä. godt som legat nere. 
Såvidt bekant, har icke mera än en nybyggnad varit under uppförande inom staden. 
Försämring i förhällande till föregående kvartal, beroende på knapp penningtillgång 
samt oro pä arbetsmarknaden. Öfverflöd på arbetskraft. 

K a l m a r . Arbetsoedläggelse sedan de första dagarna i april månad, hvilken fort
gick hela kvartalet. 

K r i s t i a n s t a d . All byggnadsverksamhet har så godt som under hela kvartalet 
legat nere, endast en del reparationsarbeten ha förekommit. 

K a r l s k r o n a . Tillgången på arbete är fortfarande mycket ringa; endast för trä-
arbetarne har den utvisat en obetydlig förbättring. Öfverflöd på arbetskraft råder inom 
samtliga hithörande fack. 

Ma lmö . Inom samtliga lack mycket dålig arbetstillgång, utom för målare, hvilka 
halva haft god tillgång på arbete. Brist på målare har under senare hälften af kvar
talet förefunnits. För öfriga fack inom byggnadsindustrien har öfverflöd på arbetskraft 
i stor utsträckning förekommit. 

För stuckatörerna har arbetstlllgSngen varit dålig under första månaden af kvar
talet men tillfredsställande under de båda öfriga. Fackföreningen räknar 56 medlem
mar. Dessa bafva förlorat SfiO arbetsdagar på grund af arbetsbrist. 

L u n d . Byggnadsverksamheten i staden var under kvartalet mindre än den varit 
på flera är. En del af hithörande arbetare hafva sökt anställning vid byggnadsföretag 
på landsbygden. 

H ä l s i n g b o r g . För byggnadsträarbetarc. mnrare. och mureriarbetsmän var arbets-
tillgången mindre god, för målare dålig. Af fackföreningarnas c:a 950 medlemmar voro 
under kvartalet 373 arbetslösa på grund af bristande arbetstillgång i sammanlagdt c:a 
9,000 dagar. 

H a l m s t a d . Såväl för murare som för byggnadssniekeriarbetare har arbets-
tillgången varit god. Åtskilliga arbetare hafva sökt anställning, men något större 
öfverflöd på arbetskraft har ej förekommit. Vid jämförelse med motsvarande tid i fjol 
har dock ställningen detta kvartal vari t åtskilligt sämre, uch den blir det ännu mera 
i samma mån de i fjol påbörjade husen blifva färdiga. Xågra större nybyggnadsföretag 
ha nämligen ej påbörjats eller planerats. 

G ö t e b o r g . Inom byggnadsbranschen har arbetstillgången varit knapp; något 
bättre än nnder föregående kvartal. l ' i arbetskraft var god tillgång. 

Byggnadsverksamheten 1907 har att uppvisa 38 nybyggda bostadshus af sten och 
19 af t rä samt 48 magasins-, fabriks- oeh öfriga byggnader. Dessutom hafva 21 sten
hus och 9 trähus genomgått större eller mindre ombyggnad. Genom denna byggnads
verksamhet hafva 1,955 bostadsrum med 7H8 kök samt 377 andra rum tillkommit. A 
andra sidan hafva 4b hns, innehållande 35"i bostadsrum, 159 kök och 7 butiker blifvit 
nedrifna, samt 7 bostadsrum, i) kök och 1 butikslägenliet af hälsovårdsnämnden ut
dömda. 

V ä n e r s b o r g . Byggnadsverksamheten, som nnder 1907 var synnerligen liflig, har 
i år betydligt afmattats och inskränker sig hufvudsakligen till fullbordandet af under 
sistliden sommar oeh höst påbörjade byggnader. I Trollhättan är dock byggnads
verksamheten rä t t lifaktig. enär samhället är stadt i snabb tillväxt. 

K a r l s t a d . Byggnadsverksamheten har under detta kvartal till följd af strejk varit 
nedlagd sedan den 21 april, men återupptogs den 10 juui. sedan nyt t aftal träffats. 
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G ä f l e . Ringa, dock under kvartalet något förbättrad arbetstillgång, med öfver-
Höd pä. arbetskraft. 

S u n d s v a l l . Byggnadsverksamheten har under detta kvartal vari t obetydlig. 
K i r u n a . Byggnadsverksamheten har hade hos grufbolnget och hos enskilda varit 

ganska ringa. At på platsen bosatta oeh där heniortsberättigade arbetare har dock 
sysselsättning erhållits vid en fattiggårds- oeh en skolhusbyggnad. Vid den förra 
sysselsattes 26 oeh vid den senare f<ö man. 

Målning och glasmästerirörelse. 

S t o c k h o l m . Inom förgyllareyrket dålig arbetstillgång, med öfverflöd på arbets
kraft oeh reducering af arbetstiden: försämring i jämförelse med föregående kvartal 
och motsvarande kvartal 1907. Af fackföreningens e:a. 50 medlemmar voro under kvar
talet Hl arbetslösa på grund af brist på arbete med tillsammans 4H0 förlorade arbets
dagar: inom guldlistindustrien medelgod arbetstillgång. 

U p p s a l a . Arbetstillgangen god och under säsongen förbättrad sedan föregående 
kvartal. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgangen medelgod. ifågon förbättring har inträdt. Öfver
flöd ä arbetskraft tillföljd af lockout inom byggnadsyrket. 

N o r r k ö p i n g . Jliudre god arbetstillgång inom målareyrket; öfverflöd på ar
betskraft. 

K a r l s k r o n a . Förhållandena voro oförändrade sedan föregående kvartal . 
Afven inom tapetserareyrket rådde försämrad tillgång pä arbete samt öfverflöd 

på arbetskraft; till följd af brist pä arbete har en verkstad var i t stängd en månad. 
K r i s t i a n s t a d . Inom mälareyrket har strejk pågått hela kvartalet. afhvi lkenH 

mästare och 75 arbetare berörts. 
H ä l s i n g b o r g . Dålig arbetstillgång. 
H a l m s t a d . Som vanligt rikligare tillgång å. arbete än under första kvartalet. 

Under april månad rådde öfverflöd ä arbetskraft, men sedan utjämnades förhällandet. 
Somliga mästare hafvn haft mer arbete detta kvartal än under motsvarande 1907. Hos 
andra har förhållandet vari t omvändt. 

G ö t e b o r g . Inom förgylleri- och glasmästeribranschen var arbetstillgangen täm
ligen god: dock mindre än under såväl föregående som motsvarande kvartal i fjol, be
roende isynnerhet på den oro. som är rådande inom arbetarelägret. Åtminstone en 
lirma. som under kvartalet sysselsatte 53 arbetare, har arbetat med reducerad arbetstid. 

G ä f l e . Jämförelsevis god arbetstillgång inom mäleriyrket med normal ar
betskraft. 

Inom glasmästeriyrket däremot dålig arbetstillgång, men normal tillgång på 
arbetskraft. 

K i r u n a . Inom mälareyrket har arbetstillgangen varit medelgod. Timpenningen 
har ökats från HU till tiii öre och arbetstiden minskats från 59 ti l l 5b timmar pr 
vecka. 

Annan byggnadsindustri. 

S t o c k h o l m . Inom den elektriska instnllaiiojisvcrksamheten samt inom gas-oeh 
vattenledningsbransehen mycket dålig arbetstillgång med öfverflöd pä arbetskraft och 
reducering af arbetstiden, beroende på a t t nybyggnadsverksamheten under kvartalet 
legat nere: afsevärd försämring i jämförelse med motsvarande tid föregående är. 

M a l m ö . Brist pa kompetenta svagströmsmontörer har förelegat. 
L u n d . Arbetstillgangen för grofarbetare. vid stadens kommunala arbeten har 

vari t dålig. Nägra nya gatu- eller audra kommunala arbeten hafva icke pågått, och 
arbetslöshet har i hög grad förekommit för dessa arbetare. 

H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgangen för grofarbetare vid stadens kommunala arbeten 
liar varit mindre god. 
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Gröteborg. Inom rörläggarebransehen var arbetstillgången normal med någon 
försämring under maj, ungefär lika som under föregående kvartal. I allmänhet var 
vid samma tid förra året tillgängen på arbete rikligare inom staden, men har i stället 
tillfällen till arbete yppat sig utom staden. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft 
hafva motsvarat hvarandra. 

Hos en härvarande arbetsgifvare sysselsattes under kvartalets månader resp. 22, 
24 och 25 arbetare. 

Örebro. Btora arbeten med stadens dränering hafva pågått med ganska stor 
arbetsstyrka. 

Fa lun . Medelgud arbetstillgång inom grofarbetet. Öfverflöd på arbetskraft. I 
mindre omfattning har öfvertidsarbete förekommit. 

Gäfle. Rörläggningsindustrien har haft dålig arbetstillgång med öfverflöd på 
arbetskraft. 

Telcgrafarbetare hafva haft ganska god arbetstillgång, ehuru äfven där varit 
Öfverflöd på arbetskraft. 

Sundsval l . Vid stadens offentliga arbeten sysselsattes under april 78 under 
maj 69 samt under juni Ti arbetare. 

Belysning och vattenledning. 

Kar l skrona . Gasverket hade normal arbetstillgång. 
Malmö. Arbetstillgången tämligen jämn. men i nedgående. Öfverflöd på arbets

kraft har förefunnits. 
Göteborg. Vid Göteborgs stads gasverk var arbetstillgången den för årstiden 

vanliga. 

Transportarbete. 

If or rköping. Från arbetsgifvare i stufverifaeket rapporteras god arbetstillgång 
oeh brist pä arbetskraft: från hamn- oeh stufveriarbetarefackföreningen mindre god 
arbetstillgång och öfverflöd på arbetskraft. 

Kalmar. Arbetstillgången medelgod. Öfvertidsarbete har förekommit. Sämre 
tillgång å arbete än under motsvarande tid föregående år. 

Kar l skrona . Arbetstillgången var under kvartalet ovanligt dålig, betydligt 
sämre än under motsvarande tid förra året. Htort Öfverflöd på arbetskraft förefanns. 

Malmö. Dålig arbetstillgång inom kusk- och åkeriarbetarefacket pä grund af 
den ringa byggnadsverksamheten. Inom varuutkörare- oeh handelsarbetarefaeket har 
arbetstillgången varit jämn, men äfven här i nedgående. 

Järnvägs- oeh spårvägspersonalerna hafva jämn arbetstillgång. 
Häls ingborg. Kusk- och åkeriarbetarne hafva haft dålig arbetstillgång med 

öfverflöd på arbetskraft. 
För stufveriiirbetarne mindre god arbetstillgång, betydligt sämre än under såväl 

föregående kvartal som motsvarande tid föregående år. 
Göteborg. Inom transportarbetarefacket, särskildt varuutkörning. var arbets

tillgången normal, ungefär densamma som under föregående, men sämre än under mot
svarande tid föregående år. 

Inom spårvägsrörclsen var arbetstillgången fortfarande god, bättre än under såväl 
föregående som motsvarande kvartal i fjol. Vid spårvägarna sysselsattes under april 
710, maj 710 och juni 682 personer: motsvarande siffror i fjol voro: april 583. maj 
590 och juni 615 personer. 

Inom kolbranschen var arbetstillgången god. bättre än under föregående och unge
fär lika som nnder motsvarande kvartal i fjol. 

Tillgång oeh efterfrågan pä arbetskraft hafva motsvarat hvarandra: öfvertids
arbete förekom i mindre utsträckning. 
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Vänersborg. Prakterna inom sjöfarten äro i ar lägre än under föregående är. 
Gäfle. Hyrknskverken och åkerierna hafva haft god arbetstillgång, dock öfver-

flöd pä arbetskraft för de senare. 
Hamn- och stufveriarbetarna hade god tillgång på arbete intill dess den allmänna 

konflikten innom hamnarbetet började. 
Söderhamn, i-Stufveriyrket kunde under en del af maj och jani uppvisa god 

tillgång på arbete, ehuru mindre än under samma tid förlidet år. beroende på minskad 
trävaruexport. Öfverfltfd på arbetskraft var rådande de tider, då skeppningeu var 
minst, (i enomsnittsförtjäusten pr vecka var 25 kr. 

Luleå. Vid Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolags utskeppningsplats å Svartön 
har arbetstillgången under detta kvartal varit god. då no i och med sjöfartens öppnande 
utskeppning af järnmalm tagit sin början. Den därvid använda arbetsstyrkan har 
under kvartalet uppgått till under april 130, under maj 136 och under juni 139 man. 

Arbetsförtjänsten pr vecka har varit för malmlastare 30 kr. samt för verkstads-
arbetare 27 kr. 

Öfvertidsarbete har ej förekommit: arbetstiden för malmlastare har varit 60 
timmar samt för verkstadsarbetare 54 timmar i veckan. 

Antalet konkurser i Sverige. 
Första—tredje kvartalen 1904—1908. 

Statistiska Centralbyrån meddelar nedanstående uppgifter angående anhilet under 
de 3 första kvartalen af åren 1004—1SI0S inträffade konkurser, i hvilka stämning af 
borgenärer första gången offentliggjorts i allmänna tidningar. 

Antalet konkurser åren: 

Vid granskning af de anförda siffrorna finner man, hurusom antalet redovisade 
konkurser bibehållit sig i stort sedt oförändradt under här ifrågavarande månader af 
åren 1904-1907. men att motsvarande siffror för år 1908 äro genomgående högre. Den 
inträdda förändringen framträder klart i följande sammanfattande siffror för de olika 
kvartalen. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 

Juni och juli månader år 1908. 

Under hänvisning till de efterföljande tabeller, som närmare 
redogöra för verksamheten vid livar och en af de offentliga arbets
förmedlingsanstalterna i riket, lämnas här en sammanfattande fram
ställning af de viktigaste resultaten under juni och juli månader. 

I nedanstående tablå hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka Östergötlands läns arbetsförmed
ling med. förutom hnfvudkontor i Linköping, afdelningskontor i 12 
viktigare platser inom landstingsområdet samt Kristianstads läns 
arbetsförmedling med hufvudkontor i Kristianstad samt afdelnings-
kontor å i5 andra orter i länet. Båda dessa anstalter såväl som åt
skilliga af de öfriga hafva anställt särskilda ombud ä vissa platser 
inom sina arbetsområden. 

Öfvcrsikt af verksamheten under juni och juli månader år 1908. 
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Pä 100 lediga platser kommo: 
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Vid de under juni och juli månader vei-ksamma anstalterna gjor
des tillhopa resp. 7.015 och 7,270 a n s ö k n i n g a r om arbete (resp. 
4,657 och 5,184 under mots v. månader 1907), hvaraf resp. 4,821 och 
4,528 af män (3,148 och 3,460 föreg. är) samt resp. 2,794 och 2,742 
af kvinnor (1,501) och 1,724 föreg. ät-). Samtidigt anmäldes resp. 
5,918 och 5,586 l e d i g a p l a t s e r (6,003 och 5,976 föreg. år), nämligen 
resp. 2,414 och 2,600 för män (2,951 och 3,091 föreg. år) samt resp. 
3,504 och 2,986 för kvinnor (3,052 och 2,885 föreg. år). Hela antalet 
t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till resp. 3,180 och 2,961 (2,939 och 2,734 
föreg. år), af hvilka resp. 1,681 och 1,721 besattes med män 
(1,877 och 1,819 föreg. år) samt resp. 1,499 och 1,240 med kvinnor 
(1,062 och 915 föreg. år). Aid jämförelse med de resultat, som 
af samma anstalter (utom Östergötlands och Kristianstads läns) er
nåddes under motsvarande månader 1907. finner man sålunda för de 
manliga afdelningarna betydlig minskning i antalet lediga och till
satta platser, men ökning för arbetsansökningarna samt för de kvinn
liga afdelningarna allmän stegring, mest dock i fråga om antalet 
arbetsansökningar. 

Uland de xär.sbihla anstalterna uppvisa gifvetvis de i storstäderna 
belägna den största omsättningen af arbetskraft; en relativt större 
frekvens framträder älven vid de anstalter, som fungerat under 
någon längre tid och därunder hunnit förvärfva mera omfattande 
förbindelser och förtroende. Kännare upplysningar rörande verk
samheten vid de olika anstalterna kunna inhämtas ur de efterföljande 
tabellerna. 

Dessa lämna äfven uppgifter om den offentliga arbetsförmedlin
gens betydelse för olika yrkesgrenar under de båda månaderna. Inom 
det m a n l i g a a r b e t e t komnto de flesta tillsatta platserna på grof-
arbetet (538 och 461), jordbruket (376 och 484), byggnadsverksam
heten (232 och 259), landttransporten (215 och 155) samt metall- och 
maskinindustrien (64 och 80). Flertalet tillsatta platser för k v i n n o r 
förekommo inom det husliga arbetet (1.055 och 876), hotell-, kafé-och 
restaurantrörelseu (157 och 140), jordbruket (54 och 44) samt be
klädnadsindustrien, närings- och njutningsmedelsindustricn samt 
landttransporten — d, v. s. företrädesvis springflickor. 
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Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

Pä 100 lediga platser kommo:1) 

1) Proportionstal hafva här ej beräknats i de fall, dä de absoluta talen äro smä. 
Dessa hafva dock medräknats i ssamtliira vrkcsgrenar», hTaraf förklaras vissa skilj
aktigheter mellan de under denna rubrik uppförda talen samt de detaljsummor, som 
finnas angifna. 
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Af de ofvanstående absoluta talen framgår, hurusom den man
liga afdelningen nästan uteslutande har att sysselsätta sig med 
hufvudgriipperna industri och handtverk. handel och samfärdsel, 
grofarbete samt jordbruk och skogshushållning. Inom det kvinnliga 
arbetet dominerar gruppen husligt arbete, hvarjämte en alsevärd 
frekvens äfven förekommer för handel och samfärdsel samt industri 
och handtverk. 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
juni 683 platser, hvaraf 483 manliga och 200 kvinnliga, samt under 
juli 820 platser, hvaraf (550 manliga och 170 kvinnliga; motsvarande 
tal föregående år voro för juni resp. 417, 356 och 61 samt för juli 
resp. 510, 422 och 88. Dessa siffror utvisa, at t anstalterna i allt 
större utsträckning lyckas a t t till landsbygdens näringslif återföra 
den i städerna förefintliga eller til] dem inströmmande arbetskraften. 
Ökningen af denna del utaf anstalternas verksamhet var i verklig
heten betydligt större än de anförda siffrorna gifva vid handen, enär 
Östergötlands och Kristianstads läns anstalter redovisa alla inom 
resp. län til lsatta platser såsom förefintliga inom orten. 

Antalet platser, som under juni och juli tillsatts utom resp. orter. 
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Arhi-tswurknaflens läge belyses i många hänseenden af de efter
följande tabellerna äfvensom af de här ofvan meddelade siffersamman
ställningarna, särskildt vid jämförelse med motsvarande ta l under 
föregående månader samt under år 1007. 

P å 100 lediga platser kommo: 

Af ofviinstaende relativa tal framgår klart , hurusom arbetstill-
gängen vid de offentliga arbetsförmedliugsanstalterna under de hit
tills gångna månaderna af innevarande år varit högst afsevärdt 
sämre än under år 1907. Oeli dock torde bristen pä arbete i verk
ligheten vara än större än siffrorna utvisa, da många arbetare funnit 
utsiktslöst a t t anmäla sig a anstalterna. Under juni månad belöpte 
sig inom det m a n l i g a a r b e t e t på 100 lediga platser icke mindre 
än 200 arbetsansökningar mot endast 107 för samma månad år 1907 
och under jul i 174 ansökningar mot 112 föreg. år. Af de lediga 
platserna blefvo emellertid jämförelsevis manga tillsatta, nämligen i 
medeltal resp. 70 och titi af 100 anmälda. Den ringa tillgången på 
arbete berodde företrädesvis på den allmänna depressionen inom 
uäringslifvet. Särskildt byggnadsverksamheten led af de svåra 
penningeförhållandena samt af den stora arbetskonflikt, som rådde 
i Stockholm oeh v^ssa andra orter i riket. I>en samtidigt pågående 
konflikten vid hamnarbetet gjorde sig kännbar öfver nästan hela 
landet och förorsakade hela arbetsmarknaden allvarliga svårigheter. 

Endast inom jordbruket funno- lediga platser, för män såväl 
som kvinnor, till långt högre antal än arbetsansökningarna. Likväl 
förmärktes nu. i samband med de försämrade konjunkturerna på den 
industriella arbetsmarknaden, en betydligt mindre motvilja, åtmin
stone bland männen, mot at t taga jordbruksarbete. 

Af ven för det k v i n n l i g a a r b e t e t framträdde mindre efterfrågan 
på arbetskraft inom industrien; fortfarande rådde dock stor hrist på 
sådan inom det husliga arbetet. 

Arhctslöiilicten har mångenstädes varit af ganska betydlig om
fattning, framför allt naturligtvis bland byggnads-och hamnarbetarne 
å de orter, där arbetskonflikt inom dessa yrken rådde. 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING JUNI— JULI 1 9 0 8 . 5 5 3 

Arbetsmarknadens l äge en l ig t arbetsförmedl ingsanstalternas rapporter . 

Juni: 

a) Allmän öfversikt. 

Stockholm. M a n l i g a a f d e l u i n g e n . Arbetstillgången har liksom föregående 
månader vari t otillräcklig framför allt på grund af de ännu ej bilagda utan snarare 
utvidgade arbetskonHiktcrna. s tat is t iken utvisar en minimal tillgång på platser af 
hvarje slag, men en stor tillströmning af »Ila slags arbetssökande, mest järnarbetare, 
byggnadsarbetare och grofarbetare. Af de tillsatta platserna äro icke mindre än 41.9 % 
utom hufvudstadens omräde. Denna sitlja gifver tydligen vid handen, att tryckta tider 
äro rådande i hufvudstuden, ty man vet af erfarenhet, a t t många arbetare endast i 
nödfall låta förmå sig att mottaga anvisning på anställning ti l l landet. — A k v i n n l i g a 
a f d e l u i n g e n är arbetstil[gången fortfarande god. 

A r b e t s f ö r m e d l i n g för f o l k s k o l e b a r n har under denna månad försöksvis an
ordnats med barn från Katarina södra och Kungsholmens folkskolor, inalles hafva 158 
gossar och och 42 Hickor anmält sig för erhållande af platser. 38 gossar och äö niokor hafva 
erhållit anställning, gossarna såsom springbud, kontorspojkar, trädgårdspojkar och 
lärlingar till bokbinderi-, måleri- och snickeriyrkena, Hickorna såsom gpringbud, barn-
och passHickor. Helt säkert skulle bättre resultat hafva ernåtts. om arbetsmarknaden 
befunnit sig i en gynnsammare belägenhet. 

Östergötlands län. I städerna har rådt öfvertlöd på arbetskraft inom de Hesta 
yrken. Inom jordbruket linnes god tillgång till arbete, men de arbetssökande vilja i 
allmänhet ej binda sig för längre tid, då flertalet anmälda platser gälla längre aftal. 
Till betrensning har förmedlats ett större antal arbetssökande, mest minderåriga. 

Jiorrköping. Arbetsmarknaden dålig med arbetslöshet i dera fack: till jordbruket 
tämligen jämn tillgång på arbetskraft. A minderårig arbetskraft har till följd af 
skolårets afslutning varit öfvertlöd. 

Karlskrona. Enär byggnadsverksamheten, såsom varande en viktig förutsättning 
för god arbetstillgång. sedan lång t id tillbaka varit mycket ringa och gemon den på
gående konflikten helt afstannat. har efterfrågan på arbetskraft under månaden ytter
ligare försämrats. Förmedlingen af arbetskraft för jordbruket går visserligen framåt, 
men försväras däråt', att anstalten har för liten omkrets för sin verksamhet. 

Kristianstads län. Inom industrien är arbetsmarknaden fortfarande mycket dålig. 
Vid jordbruket har däremot arbetstillgången varit något bättre än föregående månad, i 
synnerhet vid betgallring och trädgårdsarbete. — Arbetstillgången för kvinnliga arbets
sökande liar varit mycket god. och gäller detta såväl till husligt arbete MHII till jord
bruket. 

Malmö. ÖtVerHöd på arbetskraft, såväl manlig som kvinnlig, löretinnes nu snart 
sagdt inom alla branscher. Efterfrågan på arbetskraft till stad och land är ytterst 
ringa och synes ständigt vara i nedgående. Förkortning af arbetstiden har företagits 
inom Hera. industrigrenar och på grund af förminskad byggnadsverksamhet är arbets
tillgången äfven inom de fack, som af denna industri beröras, mindre god. 

I.und. Arbetstillgången å manliga afdeluingen bättre än föregående månad. Efter
frågan på manlig arbetskraft till jordbruket är i ar betydligt mindre än samma tid 
föregående år, beroende på dels pågående arbetskontlikter i städerna och dels att värn
pliktiga icke inkallats till militäröfningar denna sommar. 

Hälsingborg. Arbetstillgången inom staden har under juni varit otillräcklig. An
talet arbetslösa grofarbetare har under senare delen af månaden i hög grad ökats pa 
grund af liamnarbetarekonnikten. Under större delen af månaden har varit god arbets
tillgång lör betarbetare och under de senare dagarna äfven för arbetare till pågående 
höskörd. Tillströmningen af minderårig arbetskraft var särdeles riklig efter skidornas 
afslutning men behofvet ovanligt ringa till såväl industri och handtverk som handel 
och samfärdsel. 
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Göteborg. Under juni månad har arbetsmarknaden varit i nedgående. Detta är 
dock en ärligen återkommande företeelse, som väl hufvudsakligast beror därpå, att 
större delen af den erforderliga, arbetskraften blifvit engagerad under vårmånaderna. 
De strider, som f. n. pågå mellan urbetsgifvare- och arbetareorganisationerna med däraf 
föranledda strejker, lokouter oeh bioekader m. m.. göra det för öfrigt omöjligt att nu 
bestämma arbetsmarknadens läge. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden 
varit synnerligen god. 

Karlstad. Att döma efter inskrifna arbetssökande, lediga oeh tillsatta platser, 
jämförd! men samma månad förra året, skulle arbetsmarknadens läge kunna betraktas 
som godt. men som »torre delen af arbetssökande ej inskrilVa sig å arbetsförmedlingen» 
ila lämpligt arbete ej linnes där anmäldt, och arhetsgifvarne ej vant sig att vända sig 
dit. kun omdömet ej blifva tillförlitligt. Arbetssökande i alla yrken, mest järn- och 
stenarbetare komina gående från olika delar af Sverige hvarje dag. 

Gäfle. Kfterfrågan på manlig arbetskraft har vari t obetydlig,-beroende därpå att 
sällan med anledning af ringa arbetstillgång i hela landet oeh i synnerhet genom hamn-
koullikton i (iilHe, ståt t till buds öfverallt i stad oeh land. 

Sundsvall. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n har tillgången jiå arbete varit ringa, hvil-
ket ej direkt framgår af sJncruppgifterna för månaden, enär ett stort antal arbetare, som 
förfråga sig å arbetsförmedlingen, blifva hänvisade till andra städer, där utsikt linnes 
att få arbete. Särskildt gäller detta jordarbetare. — Hvad k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n 
beträffar har brist på dagliga tjänare varit rådande hela månaden. 

b) Tillgången på arbetskraft: 

Öfverjdtil på arbetskraft. 

Järnarbetare, byggnadsarbetare, fabriks
arbetare, kuskar o. åkeriarbetare, grof-
arbetare. mani. o. kvinnl. kontors- o. 
butiksbiträden. 

Byggnadsarbetare, alla slag. 

Äldre textilarbetare, brädgårdsarbetare, 
järnarbetare, byggnadsarbetare, alla slag, 
grofarbetare, mani. o. kvinnl. spring
pojkar».-Kickor till kontor o. aftärer ni. fl. 

-Manliga arbetare alla slag med undantag 
af gifta drängar o. ladugårdskarlar till 
landet. — Hjälphnstrur. 

(irofarbetare. springpojkar, Imtikspcrsonal 
såväl mani. som kvinnl. samt tvätt- o. 
rengö ri ngsgu mmo r. 

Inom nästan samtliga yrkesgrenar oeh fack 
såväl för mani. som kvinnl. arbets
sökande. 

Brist på arbetskraft. 

Uifta statkarlar o. kördrängar till landet. 

Kvinnl. tjänare till stad o. land. 

Hus- o. barnjungfrur, ensamjungfrur o. 
tjänarinnor till landet. 

Ensamjungfrur o. kokerskor. 

Drängar o. mjölkjungtrur till landet, 
köksor o. diskerskor till hotell samt 
ensamjungfrur. 

Särskilda specialister inom metall- o. 
maskindustrien. — Diskerskor till hotell 
o. scrveringsställen samt tvätterskor. 
Dugliga ensamjungfrur. 

Stockholm. 

Östergötlands län. 

Norrköping. 

Karlskrona. 

Kristianstads län. 

Malmö. 



Juli: 

a) Allmän öfversikt. 

Stockholm. I likhet med närmast föregående månader har äfven juli månad 
förflutit, ufcui att någon större lifaktighet försports å arbetsmarknaden. Först 
mot slutet af månaden ändrades situationen till det liättre, i det de stor.; arhoiskon-
fliktcrna da erhöllo sin lösning, och byggnadsverksamheten och öfrig industriell verk
samhet, som en längre tid legat nere, äter började taga fart. Denna förändring var 
särskildt märkbar å m a n l i g a a f d e l n i n g e n . där ieke mindre än c:n äOO af de 4Ö4 
platser, som tillsatts under månaden, förmedlades under den sista veckan. — A k v i n n 
l i g a a f d e l n i n g e n har varit stor efterfrågan på fabriksarbete, men har tillgängen hära 
varit mindre god. 

Östergötlands län. "Mindre god tillgäng pä arbete inom de flest:! yrkesgrenar. Xågon 
svårighet att erhålla tillräcklig arbetskraft i och lör skörden har icke förinärkts. till 
följd däraf att personer ur alla yrken, som varit berörda af arbetskonrlikterna. varit 
villiga, antaga tillfälliga platser som jordbruksarbetare. 

Norrköping. Inom de flesta fack har varit mindre god arbctstillgang. På grund 
af arbetskonHikterna voro flera arbetare än vanligt lediga, hvarför ingen svårighet löre-
fanns att sänd;; begärd arbetskraft till skördearbete på landet. Dock blefvo jämförel
sevis få dylika platser anmälda, enär arbetare i stor utsträckning direkt vänd;; sig till 
landtgärdarne. 

Karlskrona. Ställningen ä arbetsmarknaden synes ha något förbättrats. Under 
senare delen af månaden har ej tormärkts någon arbetslöshet. De arbetssökandes antal 
från landsbygden är betydligt mindre än förut, hvilket beror därpå, att arlietarne känna 
till. a t t stora utsikter icke finnas att erhålla arbete i staden. 
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Ofverflöd på arbetskraft. 

(irof- o. fabriksarbetare, springpojkar. 
Kvinnor för rengöringsarbete, kontors
städning o. uppassning. 

Järnarbetare, byggnadsarbetare, fabriks
arbetare, grofarbetare och springpojkar. 
— Fabriksarbetcrskor, butiksbiträden, 
springllickor och hjälpkvinnor. 

byggnadsarbetare, butiks- o. ma-gasins-
pcrsmial. Sjöfolk, springpojkar o. grof
arbetare. — Serveringsflickor, passtlickor 
o. städerskor. 

Bokhållare, expediter, springpojkar, grof
arbetare. — Hjälpliustrur till hemmen. 

Jordbruksarbetare, fabriksarbetare, kuskar 
o. körkarlar, grofarbetare. — Hjälp
gummor. 

Springpojkar, springflickor o. barnjungfrur. 

Brist pit itrljetskra.n. 

Jordhruksdräfigar o. ryktr.ro. 

liyktare o. drängar till landet - .Mjölk-
jungfrur, diskersknr. köksor samt jung
frur kunniga i matlagning. 

Jordbruksarbetare. - Inniii nästan alla 
yrkesgrupper ä kvinul. afdelningen. 

Jordbruksarbetare, alla slag. — Tjänarin-
iior kunniga i matlagning. 

Kokerskor o. ensamjungfrur. 

Ensamjungfrur till staden och landet. 

Lund. 

Hälsingborg. 

Göteborg. 

Karlstad. 

Gäfle. 

Sundsvall. 
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Kristianstads län. Arbitstillgången har under månaden varit mindre god utom vid 
jordbruket, dur det under denna tid pa året alltid linnes god tillgäng på arbete. 

Malmö. ställningen på arbetsmarknaden synes nnder månaden hafva betydligt 
1'ör-ämrats. Flera hundra arbetare söka dagligen genom anstalten lämplig sysselsätt
ning. Antalet tillresande frän andra, orter liar under den senaste tiden ökats. 

Lund. Arbetstillgången i staden har vari t mycket dålig, oeli arbetslöshet har 
förekommit inom tlera olika arbetaregrupper. 

Hälsingborg. Inom flertalet industrigrenar är arbetstillgången mindre god oeh be
tydligt siimre un samma manad föregående år. Pä grund af de under större delen af 
månaden pågående arbetskonriikterna har tillgängen på öfverflödig arbetskraft inom 
staden varit betydligt större än sitteruppgifterna utvisa, enär endast ett fåtal af i kon-
tliktcrna indragna arbetare anmält sig å arbetsförmedlingen. Arbetstillgången på lands
bygden, siirskildt för bärgning af den rikliga höskörden, har däremot varit god. 

Göteborg. Puder större delen af ju l i månad var arbetsmarknaden i nedgående 
och mycket tryckt, hufvudsakligast beroende pä det krigstillstånd, som då rådde mellan 
arbetsgifvare- och arlietareorganisatiouerna, men sedan fred slutits, och den bebådade jätte-
lockouten inhiberuts. lilcf arbetsmarknaden mycket liöig oeh omsättningen så stor, a t t 
det slutliga förmedlingsresultatet tor månaden blef långt bättie än man vågat hoppas. 
— A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden vari t synnerligen god. 

Karlstad. Arbetsmarknadens läge kan betraktas som medelmåttigt, enär under 
denna, månad minsta omsättningen af arbetskraft förekommer under året. (iodt om 
arbete har förekommit på landet för höbärgningen, hvartill arbetare ur skilda yrken 
antagits. 

Gäfle. På m a n l i g a a f d e l n i n g e n har efterfrågan på arbetskraft vari t ovanligt 
liten, oaktndt jordbruksarbetet varit forceradt för höbärgningen. Tillgängen på arbetskraft, 
som under första delen af månaden var riklig, förminskades omedelbart efter den 20 
jul i . dä en stor del af arbetarne af reste till Stockholm och andra orter. — På k v i n n 
l i g a a f d e l n i u g e n har efterfrågan på husliga tjänare vari t lika stor som obenägen
heten hos arbetssökande att antaga sådan anställning. 

Sundsvall. Arbetsmarknaden har under första delen af månaden varit mindre god. 
dä däremot senare delen visar god efterfrågan pä arbetskraft men fä anmälningar. 

b) Tillgången på arbetskraft. 

Ö/rerflöä på arMnhraft. 

Snickare o. timmermän, bleck- o. plåtsla-
gare, lilare o. bänkarbetare, maskinar
betare, stensätt are, rörarbeture, murare, 
äkeriarbetare, grofarbetare. kontors-, bu
tiks- o. magasinspersonal. — Fabriks-
arheterskor. 

Byggnadssnickare, grofarbetare. — Kvinn
liga butiksbiträden, springflickor. 

Textilarbetare, järnarbetare, byggnads
snickare o. timmermän, kontors- o. 
springpojkar, äkeriarbetare. grofarbetare, 
alla slag. 

Brist på arbetskraft. 

Vana jordbruksarbetare. 

Kvinnliga tjänare såväl t i l l städerna som 
landsorten. 

Kvinnliga tjänare af alla slag. 

Stockholm. 

Östergotlands län. 

Norrköping. 
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öfverflSä på arbetskraft. 

Grofarbetare. — Uppasserskor. 

linrare, timmermän, springpojkar, grofar
betare. — Kvinnliga butiksbiträden. 

Imini nästan samtliga yrkesgrenar, såväl 
manlig som kvinnlig arbetskraft. 

Jlöbelsnickare, mureriarbetsmän, fabri ks-
o. grofarbetare. — Kvinnor för rengö
ringsarbete o. uppassning. 

Järnarbetare, byggnadsarbetare, fabriksar
betare, maskinister, eldare. grofarbetare, 
springpojkar. — Kvinnliga butiksbiträ
den, yngre flickor o. bjiilpkvinnor. 

Inom de flesta yrkesgrupper, särskildt in
om byggnadsfacken. 

Bokhållare, expediter o. grofarbetare. 

Sågverks- o. brädgfmlsa rbetare, verkstads-
arbetr.re, alla slag. buk förare o. kontors-
biträden, springpojkar, kuskar, körkarlar, 
grofarbetare. — Hjälpgummor. 

Springpojkar. — Barnjungfrur. 

Brist på arbetskraft. 

Jordbruksarbetare, villiga antaga årstjänst. 
— Kunniga tjänarinnor. 

Statdräugar o. ryktare. — Mjölkjungirur 
samt köksor o. diskerskor till hotell. 

Kvinnliga, tjänare till d. 24 okt. 

Jordbruksdrängar o. ryktare. — Kvinnliga, 
tjänare alla slag till såväl staden som 
landsorten. 

Jordbruksdrängar, hofslagare. - Mjölk-
jungfrur, kunniga ensamjungfrur, koker
skor, diskerskor o. köksjnngfrur till ho
tell o. restauranger. 

Jordbruksarbetare. — Kvinnliga tjänare 
till hotell o. restauranger samt tjänste
flickor till privata platser. 

Ensamjungfrur o. köksor. 

Timmermän. — Dugliga ensamjungfrur. 

Karlskrona. 

Kristianstads län. 

Malmö. 

Lund. 

Hälsingborg. 

Göteborg. 

Karlstad. 

Gäfle. 

Sundsvall. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juni 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juni 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juni 1908. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juni 1908. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
Juni månad 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING JUNI 1 9 0 8 . 563 

arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
Juni månad 
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arbetsförmedling. 

år 1908. 
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Sveriges offentliga 
Juni månad 
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arbetsförmedling. 

år 1908. 
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Sveriges offentliga 
Juni månad 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING JUNI 1 9 0 8 . 5 6 9 

arbetsförmedling. 

år 1908. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juli 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juli 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juli 1908. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juli 1908. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
Juli månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
Juli månad 
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arbetsförmedling. 
å r 1908. 
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Sveriges offentliga 
Juli månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
Juli månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Den offentliga arbetsförmedlingen i Norge. 
Första och andra kvartalen år 1908.1 

På 100 lediga platser koinmo: 

1 Här anföras resultaten för arbetsförmedlingsanstalterna i landets 4 största städer, 
for hvilka uppgifter för en rad af är föreligga. Vid utgången af andra kvartalet li)08 
funnos äfven å 8 andra orter anordnade offentliga anstalter, hyilkas verksamhet dock var 
tämligen obetydlig. 
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Arbetsförhållandena i Norge synas, at t döma efter ofvanstaende 
siffror för landets viktigaste städer, hafva var i t jämförelsevis föga 
berörda af den allmänna ekonomiska depressionen. Arbetstillgången 
var visserligen något mindre riklig än under år 1907, men i alla 
händelser afgjordt bättre än under de föregående åren. Förmedlings
verksamheten för det kvinnliga arbetet befinner sig fortfarande i 
tydlig "utveckling. 

Köpenhamns offentliga arbetsförmedling. 
Första och andra kvartalen år 1908. 

Pa den m a n l i g a afdelningen voro resultaten under första kvar
talet något mindre samt under andra kvartalet mycket mindre än 
under motsvarande tid föregående ar, hvilket förhållande otvifvel-
aktigt sammanhänger med affärsmarknadens försämrade läge. Det 
k v i n n l i g a arbetet visade sig som vanligt mindre beroende af det 
allmänna ekonomiska tillståndet. Dock kunde anstalten ej för dessa 
kvartal uppvisa någon ökning i frekvensen a den kvinnliga afdel
ningen. hvilket hittills nästan undantagslöst ägt rum. 
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Den offentliga arbetsförmedlingen i Tyskland. 

Första och andra kvartalen år 1908. 

Tillgängliga summariska uppgifter från 650 å 680 (växlande 
:uit;il rör olika månader) arbetsförmedlingsanstalter i Tyskland utvisa 
följande lmfvudsakliga resultat för verksamheten under årets båda 
första kvartal. 

Den under senare hälften af foregående år framträdande för
sämringen a arbetsmarknaden har fortgått under innevarande års 
båda första kvartal. Visserligen var tillgången på arbete något rik
ligare under vårmånaderna, men i jämföreiso med de vanliga för
hållandena måste depressionen anses oafbrutet ökad. .Hetta fram
träder ju mest i fråga om det manliga arbetet, men äfven för kvin
norna märkes ökad tillgäng på arbetskraft, om ock ännu icke till
räcklig för behofven. Blund de olika näringsgrenarna synas särskildt 
järn- och textilindustrierna hafva at t kämpa med synnerligen ogynn
samma konjunkturer. 
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Användandet af förliknings- och skiljedomsförfarande 
vid arbetstvister i Danmark åren 1903—1907. 

(Efter en artikel i Nationalekonomisk Tidskrift.) 

För belysande af frågan, i hvilken utsträckning de mellan ar-
betsgifvarnes oeli arbetarnes organisationer träffade bestämmelserna 
om fackliga tvistefrågors åtgörande pa fredlig väg kommit till an
vändning, har »Dansk Arheuhgictr- og Mmterforenhun låtit utarbeta 
nedanstående statistiska öfversikt för aren 1903—1907. 
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Antalet behandlade tvistefrågor har befunnit sig i hastigt sti
gande nuder de här ifrågavarande åren. Så t. ex. utgjorde antalet 
medlingsärenden, som åtgjorts i enlighet med fackföreningarnes över
enskommelser med Järnindustriens sammanslutnings: 

Lagstiftning angående utländska säsongarbetare 
i Danmark. 

Innevarande år har riksdagen i Danmark antagit en lag, »Polak-
loven», beträffande sAnvendelse af udenlandske Arbejdere til Arbejde 
i visse Yirksomheder samt det offentliges Tilsyn dermed->. Lagen torde 
hafva sitt stora intresse äfven i Sverige, dels därför a t t den ökade 
importen af utländska säsongarbetare t i l l förnämligast Skåne gif-
vetvis påkallar uppmärksamhet, dels ock därför a t t svenska arbetare 
från Småland och Blekinge o. s. v., hvilka årligen söka arbete i 
Danmark, kunna komma a t t lyda under ifrågavarande lags bestäm
melser. 

Lagens syfte är alltigenom a t t skydda ocli säkerställa de ut
ländska arbetarne mot öfvergrepp såväl från arbetsgifvarens som 
frän den ofta medföljande uppsyningsmannens sida samt åt dem ga
rantera vissa förmåner, t. ex. bostad af viss god beskaffenhet, sjukför
säkring m. m. Man har kommit t i l l insikt om, att staten gent emot 
dessa arbetare måste träda hjälpande emellan, alldenstund de själfva, 
såsom obekanta med landets språk och förhållanden, eljest i många 
fall kunna stå fullkomligt rättslösa. Det ta gäller visserligen icke 
om de svenska arbetare, hvilka komma under lagens bestämmelser, 
men dessa utgöra numera endast en mindre del af de främmande 
säsongarbetarne inom jordbruket i Danmark. Hufvudparten utgöres 
af polaeker, galizier o. d., hvilka sistlidet år uppgingo till ett antal 
af 6,647.1 

En bestämmelse, som ligger helt och hållet utom rättsförhållan
det mellan arbetsgifvare och arbetare och som tillkommit i det all
männas intresse för at t förekomma fara för smitta — man liar nog 
härvid i främsta rummet befarat, a t t de utländska ai-betarne skulle 
vara behäftade med smittkoppor — är den, som ålägger arbetsgif-
varen at t . därest en arbetare vid ankomsten är sjuk — men endast 
då — genast på egen bekostnad föranstalta om läkareundersökning. 

1 Jfr härom SleddcU 11)08. s. 35U if. 
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Lagen, afser icke att på slutgiltigt sätt reglera ifrågavarande 
rättsinstitut, utan innebär endast ett försök därtill; dess provisoriska 
karaktär framgår äfven däraf, att förslag till revision af lagen skall 
framläggas senast för 1911 års lagtima riksdag. 

Med afseende på lagens tillämplighetsområde är att märka, att 
den ieke afser sådana utländska arbetare, hvilka äro stadda såsom 
tjänstehjon eller som oafbrutet uppehållit sig i landet i minst 2 år 
— dessa senare förutsättas nämligen blifvit så förtrogna med för
hållandena inom landet, att de kunna hjälpa sig själfva. Med 
dessa undantag gäller lagen för alla utländska arbetare, som använ
das inom jordbruk, skogs- och trädgårdsskötsel samt i samband 
därmed drifven verksamhet, såsom tegelbruk, torfupptagning m. m. 

Lagens särskilda bestämmelser kunna fördelas efter sex hufvud-
punkter, nämligen om arbetsgifvares anmälningsskyldighet, arbets
kontrakt, aflöningsböcker, omvårdnad om arbetarne vid inträffande 
sjukdom, bostädernas anordnande efter sanitära fordringar samt till
synen öfver lagens efterlefnad. 

Det åligger arbetsgifvaren att inom fyra dygn efter arbetarnes an
komst göra skriftlig anmälan härom till polismyndigheten i orten (Ste-
dets Politimester). Anmälningsskyldighet är naturligtvis påbjuden för 
attsätta myndigheterna i stånd att utöfva den föreskrifna tillsynen 
öfver lagens efterlefnad. Anmälan skall innehålla upplysningar om: 

1) Arbetarnes antal, särskildt för män, kvinnor och barn, samt 
arbetarnes nationalitet och hemort. För personer under 16 år, hvilka 
icke åtföljas af föräldrar, skall därtill, såvidt möjligt, lämnas upp
gift å föräldrar eller målsmän samt dessas bostadsort; 

2) uppsyningsmans eller förares namn och hemvist, när ar
betarne åtföljas af sådan; 

3) den institution, förening eller enskilda person, hvars förmed
ling arbetsgifvaren användt vid värfvandet af arbetarne; 

4) den tid, för hvilken de främmande arbetarne äro värfvade; 
5) den allmänna eller särskilda beskaffenheten af det arbete, 

för hvilket de främmande arbetarne äro ämnade; 
6) läget och beskaffenheten af den arbetarne anvisade gemen

samma bostaden (kasernen), med angifvande af rumsförhållandena 
och antalet personer i h varje särskildt sofrum. 

Liknande anmälan skall äfven göras af den nya arbetsgifvaren, 
när arbetarna flytta från en till en annan arbetsgifvare inom landet, 
hvarvid det dessutom åliggger den förre arbetsgifvaren att göra 
anmälan om afflyttningen till den myndighet, som förut mottagit 
inflyttningsanmälan. 

Mellan arbetsgifvare och arbetare skall inom 14 dagar efter 
arbetarnes ankomst upprättas skriftligt ImitraM i af inrikesministern 
bestämd form, hvilket kontrakt skall underskrifvas af såväl arbets-
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gifvaren som af samtliga arbetarne, efter det dessa fått noggrann 
kännedom om dess särskilda bestämmelser, och åligger det eventuellt 
arbetsgifvaren a t t pä egen bekostnad för ändamålet anskaffa tolk. 
Kontraktet skall innehålla bestämmelser om, i hvilka fall arbetsgif
varen eller arbetaren har rä t t a t t häfva aftalet före utgången af 
dess giltighetstid. Vidare skall kontraktet innehålla bestämmelser 
om arbetslönens storlek och utbetalning, arbetstid, fridagar samt 
huru kostnaden för resan t i l l och från arbetsstället skall fördelas. 
Kontraktet upprättas i tvä exemplar, af hvilka det ena behålles af 
arbetsgifvaren och det andra öiVerlämnas t i l l arbetarne. Därest 
arbetsgifvaren antagit en entreprenör för arbetet, skall ännu ett exem
plar upprättas, som öfverlämnas t i l l denne. 

Har kontraktet icke behörig form, är det fullkomligt ogil
tigt, om det är upprät tadt inom landet; är det däremot upprättadt 
utom landet, kan det icke göras gällande gent emot arbetarne men 
väl gent emot arbetsgifvaren. 

Har arbetsgifvaren antagit en entreprenör för arbetet, så a t t det 
icke föreligger direkt kontraktsförhållande mellan honom och arbetarne, 
är han l ikväl ansvarig för at t behörigt kontrakt upprättas mellan 
arbetarne och entreprenören, och är han äfven i detta fall ansvarig 
för, a t t arbetarne verkligen erhålla i kontraktet iitlofvade förmåner. 
Tillskyndas arbetsgifvaren förlust t i l l följd af denna sin ansvarig
het, kan han söka skadestånd hos entreprenören. 

Inom 14 dagar efter ankomsten skall arbetsgifvaren till hvarje 
arbetare utlämna en aflöningsbok, hvars affattning bestämmes af in
rikesministern. I denna bok skall hvarje aflöningsdag införas dels 
huru mycket arbetaren har förtjänat i arbetslön, dels ock huru 
mycket utbetalats till honom. Dessa bestämmelser om aflöningsbok 
hafva tillkommit därför a t t det visat sig, a t t arbetarne i en del fall 
icke blifvit fullt ärligt behandlade vid aflöningens utbetalande; sär-
skildt har detta varit fallet, då utbetalningen skett genom medföl
jande uppsyningsman, men är arbetsgifvaren enligt lagen äfven i 
detta fall ansvarig för, a t t de införda posterna stå i öfverensstäm-
melse med verkliga förhållandet. 

Vid inträffande sjulcdom åligger det arbetsgifvaren att—under högst 
sex månader — på egen bekostnad gifva den sjuke nödig omvårdnad, 
eventuellt at t tillkalla läkare eller lå ta intaga den sjuke på sjukhus. 

I kontraktet kan upptagas bestämmelse om, at t arbetsgifvaren 
skall försäkra arbetarne mot sjukdom och olycksfall under arbete, 
därest sådan skyldighet icke redan åligger arbetsgifvaren enligt gäl
lande lagstiftning. Skulle en hela landet omfattande sjukkassa för ut
ländska arbetare komma till stånd oeh af inrikesministern förklaras be
rättigad till statsunderstöd (1 kr. pr år och försäkrad arbetare), åligger 
det vederbörande arbetsgifvare a t t försäkra sina arbetare i denna kassa. 
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Beträffande bostaden finnas följande bestämmelser: 
1) Bostaden skall hafva torrt och friskt läge; tak och väggar skola 

vara tä ta ; hvarje bostadsrum skall hafva nödigt antal fönster, hvilka 
kunna öppnas; vid bostaden skall finnas god tillgång på godt dricks
vatten, nödigt aflopp samt väl anordnade och renhållna klosetter. 

2) Bostaden skall innehålla kök med spis, matrum samt ett till
räckligt antal sofrum; därest hela antalet arbetare hos en arhetsgif
vare öfverstiger 20, skall, om distriktsläkaren så föreskrifver, sär-
skildt sjukrum inrättas. 

3) Sofrummen för ogifta män och kvinnor skola vara fullständigt 
åtskilda utan inbördes förbindelse. Hvarje gift par skall hafva sär-
skildt sofrum. 

4) I sofrummen skola sängplatserna placeras på golfvet med 
tillräckligt mellanrum och få icke inrättas ofvanför hvarandra. 
Hvarje bäddplats får icke afses för mer än två personer. 

5) Hvarje sofrum får icke hysa flera personer, än hvad som 
kan anses svara mot dess storlek; hvarje sofrum skall vara försedt 
med tillräckligt antal fönster, som kunna öppnas för ventilering. 

I öfrigt skola sundhets-, byggnads- och brandlagstiftningens före
skrifter äfven tillämpas med afseende å ifrågavarande bostäder. 

Det åligger arbetsgifvaren att tillse, at t bostäderna hållas i rent 
och ordentligt skick samt dagligen ventileras. 

Inom en månad efter mottagandet af den förut nämnda anmälan 
om arbetarnes ankomst skall vederbörande myndighet inställa sig på 
arbetsstället för tillsyn, att vederbörligt kontrakt är npprättadt, att 
afiöningsböcker föras samt at t bostaden uppfyller föreskrifna kraf. 
Skulle någon brist föreligga härutinnan, kan myndigheten gifva 
arbetsgifvaren viss frist för dess afhjälpande. Uraktlåtenhet från 
arbetsgifvarens sida at t afhjälpa förefintliga brister i nämnda afse-
enden såväl som åsidosättande af lagens föreskrifter i öfrigt medför 
straffpåföljd, nämligen böter. Utöfver den tillsyn, som polismyndighet 
och läkare utöfva, kan sådan äfven af inrikesministern anordnas genom 
särskilda uppsyningsmän, med uppgift at t föra kontroll samt med
verka vid lagens genomförande. 

Af lagens öfriga bestämmelser må några här omnämnas. Polis
myndighet äger att, därest vid tvist mellan arhetsgifvare och arbetare 
en af parterna påkallar dess medling, söka åstadkomma förlikning 
mellan dem. Härvid kan myndigheten allt efter sakens beskaffenhet 
bestämma, att arbetarne, så länge medlingen fortfar, skola få behålla 
bostad och kost utan att vara skyldiga att deltaga i arbetet. 

Lagen stadgar vidare straff för den, som genom löften eller 
annan påverkan rät tsstr idigt förmår en utländsk arbetare a t t ute-
blifva från eller lämna det kontraktsenligt åtagna arbetet. Förut
sättningarna för straffpåföljds inträdande äro delvis mildare men 
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delvis äfven strängare än i den motsvarande svenska lagstiftningen. 
Sålunda fordras i den danska lagen fullbordadt brott för straffbarhet, 
under det att i den svenska straffbarhet inträder redan på försöks
stadiet; däremot fordras i den sistnämnda ett tvingande moment, då 
det i den danska lagen är tillräckligt med blott löften eller annan 
påverkan. 

Lagen om försäkring mot olycksfall i landtbruk, 
skogs- och trädgårdsskötsel i Danmark den 

27 maj 1908. 
Liksom motsvarande svenska lag omfattar den danska olycks

fallsförsäkringslagen af den 7 januari 1898 endast den egentliga 
fabriksindustrien, byggnadsindustrien i vidsträckt mening samt järn
vägs-, spårvägs- och omnibusdrift m. m., medan däremot landt- och 
skogsbruk, handtverk och handel samt sjöfart och fiske tills vidare 
lämnades utanför. Redan från början väcktes dock i Danmark förslag 
om utvidgning af de sålunda fastställda gränserna. Första frukten här-
af blef lagen den o april 1900 angående danska fiskares olycksfallsför
säkring. Därefter kom turen till sjöfolket, hvars olycksfallsförsäk
ring ordnats genom en lag den 1 april 1905. Och tmder inne
varande år har lagstiftningen i fråga utsträckts till arbetare inom 
landtbruk, skogs- och trädgårdsskötsel. 

Lagen i fråga (»Lov om Forsikring mod F0lger of Ulykkestil-
faelde i Landbrug, Skovbrug, Havebrug m. m.»), som träder i kraft 
ett år efter offentliggörandet (d. v. s. den 27 maj 1909), och som i 
viktiga punkter skiljer sig från den industriella olyeksfallsförsäk-
ringslagen, innehåller i hufvudsak följande bestämmelser. 

Lagens omfat tning. Rätt till försäkring tillkommer enligt 
lagen a) arbetare i landtbruk, skogs- och trädgårdsskötsel, försåvidt 
egendomen i fråga för skatt till staten (Ejendomsskyld) är taxerad 
till ett belopp öfverstigande 6,000 kr., samt b) arbetare i stuterier, 
mejerier, torf- och vasstäkter samt tröskverk. Samma rätt gäller 
vidare äfven för arbetare, som sysselsättas vid arbeten, hvilka, så
som tegelbruk, grus- och märgeltäkter, körslor, stenslagning o. s. v., 
bedrifvas såsom binäringar till ifrågavarande företag. 

På förslag af Arbetareförsäkringsrädet kan inrikesministern 
under lagen indraga företag, som äro att jämställa med de of van-
nämnda. Såväl arbetsgifvare som arbetare kunna begära rådets af-
görande däraf, huruvida ett visst företag hör in under lagen eller 
ej. Rådets utslag kan i sin ordning öfverklagas hos inrikesministern. 

Försäkringen omfattar en och hvar, som inom landet mot lön 
eller ackordsbetalning eller också såsom oaflönad medhjälpare anta
gits till ständigt eller tillfälligt arbete vid sådana företag, som 
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böra in under lagen, häri äfven inbegripet förmän, dock endast för-
såvidt deras ersättning i penningar icke öfverstiger 1,500 kr. år
ligen (mot 2,400 kr. i den industriella olycksfallsförsäkringslagen). 
Försäkringen gäller äfven för medlemmar af arbetsgifvarens familj — 
bnstrun dock undantagen — därest de med hänsyn till beskaffen
heten och omfånget af sin sysselsättning inom företaget äro att jäm
föra med andra arbetare och hafva fyllt tio år. 

Försäkringen gäller för olycksfall, som framkallats genom före
tagens drift eller de förhållanden, hvarunder denna försiggår, här
under inbegripet olycksfall under körslor, äfven om de tima utom 
arbetsområdet, vid väg- och vattenarbeten, jakt o. s. v., som företa
ges i företagets intresse eller åligga egendomen. 

Däremot falla icke in under lagen sådana olycksfall, som in
träffa under arbete i arbetsgifvarens privata hushåll, när detta 
är fullständigt skildt från företaget, eller under personlig tjänste-
utöfning för honom och hans familj. Personer, som enligt lagen 
äro försäkringsberättigade, förlora emellertid icke denna sin rätt, 
om de drabbas af olycksfall under tillfälligt arbete i arbetsgifva
rens privata hushåll eller i hans privata tjänst. 

Försäkringen gäller vidare icke för olycksfall, som den skadade 
själf med uppsåt eller genom grof vårdslöshet framkallat. 

Olyeksfal lsersät tningen. I motsats till den industriella 
olyeksfallsersättningslagen, som i dylika fall föreskrifver, att dags
ersättningen skall utgå med 3/5 af den skadades daglön, dock högst 
två och lägst 1 krona per dag, utgår enligt föreliggande lag samma 
ersättning vid olycksfall, som medfört öfvergående nedsättning af 
den skadades arbetsförmåga, med fixa belopp, nämligen för personer, 
som ännu icke fyllt 18 år, med 75 öre och för alla andra med 1 kr. 
20 öre per dag. Dylik ersättning börjar fr. o. m. den 14:de veckan 
och utgår till högst ett år efter olycksfallets inträffande. 

Äfven i fråga om olycksfall, som af Arbetareförsäkringsrådet 
förklarats medföra varaktig nedsättning eller förlust af arbetsför
mågan, ha genom den nya lagen fastställts bestämda ersättnings
belopp, nämligen vid fullständig invaliditet ett belopp, motsvarande 
sex gånger en årsförtjänst af 600 kr. (således 3,600 kr.) samt vid 
endast partiell invaliditet en mot den fastställda invaliditetsprocen
ten svarande andel af denna summa, dock att för en nedsättning af 
arbetsförmågan understigande 10 'i någon ersättning icke lämnas. 
Den industriella olycksfallsförsäkringslagen stadgar däremot i samma 
fall, att ersättningen skall utgå med ett belopp, motsvarande det 
sexdubbla af den skadades årslön, dock högst 4,800 och lägst 1,800 kr. 

Inträder döden såsom följd af olycksfallet, tillkommer enligt 
sistnämnda lag de efterlefvande dels en begrafningshjälp af 50 kr., 
dels ett ersättningsbelopp, motsvarande det fyrdubbla af den ska-
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dades årslön, dock högst 3,200 och lägst 1,200 kr. Den nu kungjorda 
olycksfallsförsäkringslagen tillerkänner med följande närmare be
stämmelser den eller de efterlefvande et t ersättningsbelopp af 
2,500 kr. För den händelse åter försäkringsberättigade saknas er-
häller den eller de personer, som. bekostat begrafningen, en begraf-
ningshjälp af 50 kr. 

Efterlämnar den döde änka, tillkommer försäkringsbeloppet 
henne, därest äktenskapet ingåt ts före olycksfallet och icke dess
förinnan blifvit genom skilsmässa upplöst. Katten ti l l ersättning 
bortfaller emellertid, därest makarna före olycksfallet blifvit skilda 
till säng och säte (separerede), eller det konstateras, at t rymning 
från hustruns sida dessförinnan föreligger. Efterlämnar den aflidne 
ej försäkringsberättigad änka, tillfaller försäkringsbeloppet de barn, 
hvilka det ålåg honom a t t försörja eller som han faktiskt försörjde, 
då olycksfallet inträffade. Finnas icke heller dylika, har Arbetare-
försäkringsrådet at t bestämma, om försäkringsbeloppet, helt eller 
delvis, skall tillfalla andra personer, som den döde försörjde eller 
till hvilkas försörjning han lämnade bidrag. I sistnämnda fall får 
dock ersättningen till hvarje särskild person icke öfverstiga 800 kr. 

O b l i g a t o r i s k f ö r s ä k r i n g . I motsats t i l l hvad förhållandet är i 
fråga om den danska industriella olycksfallsersättningslagen har genom 
1908 års lag införts försäkringstvång. Bortsedt från stat och kom
muner, är nämligen hvarje arbetsgifvare inom de af lagen omfattade 
yrkena pl ikt ig att, samtidigt med at t han inträder i ett förhållande, 
som enligt lagen grundlägger ersättningsplikt, öfverlåta den honom 
åliggande risken t i l l et t af inrikesministern för ändamålet god-
kändt ömsesidighets bolag af arbetsgifvare eller aktiebolag. Efter 
öfvertagandet af risken hvilar ersättningsskyldigheten på vederbö
rande bolag och icke på arbetsgifvaren. 

Hvarje enligt lagen försäkringspliktig arbetsgifvare är skyldig 
a t t pä ett för arbetarne lä t t t i l lgängligt ställe inom det område, 
hvarest verksamheten bedrifves, uppsätta ett meddelande, som an-
gifver, på hvilket bolag ersättningsplikten öfverlätits. Som kvitto 
å inbetalta premier halva bolagen att tillställa de försäkringsplik-
tige et t af inrikesministern godkändt försäkringsmärke med säll
skapets namn samt uppgift om den tidsperiod, för hvilken försäk
ringen gäller. Dessa märken skola af arbetsgifvaren uppklistras på 
en tafla, anbragt omedelbart intill ofvannämnda meddelande. Saknas 
dylikt märke, kan k vem som helst därom göra anmälan hos veder
börande polismyndighet, hvarefter saken göres ti l l föremål för offent
ligt åtal . Den arbetsgifvare, som åsidosätter den honom åliggande 
försäkringsplikten eller icke haller försäkringen vid makt eller för
summar a t t på sä t t lagen föreskrifver på arbetsplatsen uppsätta 
tillkännagifvanden om försäkringen, straffas med böter frånöOtilluOOkr. 
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F r i v i l l i g f ö r s ä k r i n g . Jämte denna obligatoriska försäkring 
innehåller lagen äfven bestämmelser om frivillig sådan. Ofvan-
aämnda ömsesidiga föreningar för öfvertagande af den arbetsgif-
varne jämlikt lagen åliggande ersättningsskyldighet, liksom ock
så särskilda för ändamålet bildade dylika föreningar kunna er-
hälla tillstånd at t älven öfvertaga frivilligt tecknade försäkringar 
mot olycksfall, som inträffa i de af lagen omfattade näringsgrenar, 
oafsedt at t de egendomar, som användas i och för driften, endast 
flro taxerade till ett belopp af 6,000 kr. eller därunder. Dylik för
säkring kan tecknas, kollektivt eller individuellt, t i l l förmän för 
hvar och en, som inom landet för e g e n r ä k n i n g e l l e r som a rbe
t a n d e för a n d r a helt eller delvis försörjer sig genom arbete i 
landtbruk, skogs- och trädgårdsskötsel. 

Ersät tning i öfverensstämmelse med lagen tillkommer härvid 
vederbörande, försåvidt han vid tidpunkten för olycksfallet är syssel
satt hos ägare eller brukare af egendom, som är taxerad ti l l ett 
belopp af högst 6,000 kr. och användes i och för ifrågavarande nä
ringar eller själf är — eller är gift med — ägare eller brukare af 
sådan egendom. 

Personer, som helt eller delvis äro sysselsatta på egendomar af 
ifrågavarande slag hos ägare eller brukare, som icke själfva person
ligen och regelbundet deltaga i verksamheten, äro berättigade att 
af arbetsgifvaren — utan afkortning i den betingade arbets
lönen — fordra a t t få sig godtgjordt, helt eller delvis, det belopp, 
de betala såsom premier för af dem i enlighet med ofvanstående be
stämmelser tecknad försäkring. 

P å grund af vederbörligen s tyrkta räkenskaper utbetalar seder
mera statskassan årligen t i l l resp. försäkringsförening hälften af 
dess utgifter för ifrågavarande försäkring. 

A r b e t a r e f ö r s ä k r i n g s r å d e t . För behandling af de under 
lagen hörande angelägenheter skall inom det genom 1898 års lag 
upprättade Arbetareförsäkringsrådet anordnas en särskild afdelning. 
Denna skall bestå af rådets ordförande, som äfven är afdelningens 
ordförande, två af konungen utnämnda ledamöter, däraf en läkare, 
samt sex personer, som icke eljest äro ledamöter af rådet. Af dessa 
senare skola a) två vara arhetsgifvare, som i följd af bestämmelserna 
i lagen äro skyldiga att hafva sina arbetare oJycksfallsförsäkrade, 
b) två vara arbetare inom de af lagen omfattade näringsgrenar utan 
a t t drifva själfständig verksamhet inom samma yrken, samt c) två 
vara ägare eller brukare af egendomar, som användas i och för landt
bruk, skogs- eller trädgårdsskötsel och äro taxerade till högst 6.000 kr. 

Dessa sex medlemmar utses af inrikesministern efter förslag för 
de under a) omnämnda, af de samverkande danska landtmannaförenin-
garna, för de under b) upptagna, af den i lagen om erkända sjuk-
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kassor den 12 april 1892 omtalade nämnden samt beträffande de un
der e) omnämnda, af de samverkande danska husmansföreningarne. 

För hvarje ledig plats hafva de förslagsberättigade att anmäla tre 
personer, bland hvilka inrikesministern har att träffa sitt val. Jämte or
dinarie ledamöter och på samma sätt som dessa utses äfVen suppleanter. 

Efter att hafva mottagit alla erforderliga upplysningar och 
gifvit vederbörande arbetsgifvare eller försäkringsbolag samt andra 
intresserade tillfälle att taga del af föreliggande upplysningar och 
att uttala sig i saken, skall rådet, snarast möjligt, träffa åtgörande 
rörande följande spörsmål: 

a) huruvida ett anmäldt olycksfall föranleder ersättningsanspråk 
enligt lagen; 

b) huruvida sådana fakta föreligga, som (i händelse af invali
ditet) bestämma ersättningens beskaffenhet; 

c) storleken af den ersättning, som tillkommer den skadade eller 
hans efterlefvande; samt 

d) tvistemål om dagsersättningen. 
När ett år efter olycksfallet förflutit, utan att den slutliga på

följden ännu inträdt, har dock rådet att, såvidt möjligt är, träffa 
åtgörande i saken, i det att det belopp, som i dylikt fall skall till
komma vederbörande skadade, då kan fastställas af rådet efter upp
skattning af olycksfallets sannolika följder, ett beslut, som seder
mera icke kan ändras. Är det icke möjligt att träffa ett dylikt af-
görande, kan rådet fatta ett provisoriskt beslut i saken, hvarvid 
ärendet sedermera, därest begäran härom framkommer från den ska
dades sida, kan på nytt upptagas, dock icke senare än två år efter 
det första åtgörandet. 

Försäkr ingsbe loppens u tbe ta ln ing . Det penningbelopp, 
som tillerkännes den skadade, är denne, därest han fyllt 30 men 
icke 55 år, berättigad att efter eget val få åt sig utbetalat på en 
gång eller också i form af en lifränta. För personer, som stå ölVer 
eller under denna åldersgräns, har Arbetareförsäkringsrådet rätt att 
inköpa lifränta, äfven om vederbörande skulle föredraga kontant ut
betalning. I fråga om kvinnor har rådet, när förhållandena därtill 
gifva anledning, dessutom rätt att träffa speciella bestämmelser med 
hänsyn till beloppets användning, särskildt till skydd för barnen. 
Om rådet med hänsyn till en invalids själsliga tillstånd finner, att 
en utbetalning på en gång af ersättningssumman icke är tillrådlig, 
skall lifränta oafsedt åldersförhållandena inköpas. Det belopp, som 
tillerkännes omyndiga, kommer vederbörande till godo på det sätt, 
som rådet bestämmer såsom det ändamålsenligaste. 

Eådet har att underrätta vederbörande arbetsgifvare eller för
säkringsbolag om storleken af det belopp för invaliditet eller döds
fall, som tillerkänts den skadade eller hans arfvingar. Detta be-
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lopp skall inom fjorton dagar inbetalas till rådet, som i sin ordning 
verkställer utbetalningen till vederbörande ersättningsberättigade. 
Såvida icke annorlunda stadgats i lagen, utbetalas däremot dagser
sättningen direkt till den skadade. 

Kontoristernas arbetsförhållanden i Göteborg. 
I början af år 1907 uppdrog Göteborgs kontoristförening åt förenin

gens kommitté för facklig verksamhet att utarbeta en statistik öfver 
löneförhållanden, arbetstid m. m. bland kontors- o. d. personal i Göteborg. 

För ändamålet särskildt utarbetade frågeformulär utsändes af 
kommittén till alla de kontorister, om hvilka man med ledning 
af mantalslängderna eller på annat sätt kunde erhålla käanedom. 
Tillfredsställande svar erhöllos från tillsammans 1,184 personer, ut
görande 43-5 % af samtliga tillfrågade; bland svaren afsågo 897 män 
(677 kontorister, 121 lagerbiträden och 99 resande) samt 287 kvinnor. 
Resultaten af den gjorda undersökningen hafva under innevarande 
år framlagts i en serie tabeller1) hvilkas hufvudsakliga innehåll 
här nedan återgifves. 

Kommittén har i en inledande anmärkning bland annat fram
hållit, att de yngre bland kåren icke i så utsträckt grad, som önsk-
ligt hade varit, hörsammat uppmaningen att insända uppgifter, 
hvilket vore särskildt att beklaga därför, att det hade varit till 
stor ledning vid lönefrågans bedömande, om man erhållit mera inblick 
i allmänt gängse begynnelselöner. 

Formen för anställningen var i de allra flesta fall det muntliga 
personliga aftalet; endast i 35 fall fanns skriftligt kontrakt. För
utom bestämmelser om lön och arbetstid har i 200 fall öfverens-
kommelse funnits om viss uppsägningstid. 

Af männen tillhörde 64 % åldersklasserna under 31 år; enbart 
på gruppen 26—30 år belöpte sig 33 % De högre åldrarna äro rela
tivt fåtaligt representerade, hvilket naturligtvis beror därpå, att de 
manliga kontoristerna vid 30-årsåldern börja blifva sina egna. Hvad 
kvinnorna åter beträffar, sjunker procenttalet redan vid 25-årsåldern, 
hvilket har sin naturliga förklaring i det ökade antalet ingångna 
äktenskap vid denna ålder. 

Anmärkningsvärd är varaktigheten af den nuvarande anställ
ningen, i det denna i genomsnitt uppgår till 2/a af den tid, under 
hvilken personen tillhört yrket, och skiljer sig denna klass af arbets
tagare på ett iögonfallande sätt härutinnan från kroppsarbetare hos 
enskilda arbetsgifvare. 

1) »Statistik öfver Göteborgs kontoristers aflönings-, arbets- och lefnadsförhållan-
den.» Göteborg 1908. 



596 KONTORISTERNAS ARBETSFÖRHÅLLANDEN I GÖTEBORG ÅR 1907. 

Kontoristernas antal och genomsnittliga anställningstid i yrket samt å 
nuvarande plats efter olika åldersklasser. 

Ben dagliga arbetstiden utgjorde för 15 st. 5—6½ timmar, för 
48 7—7½, för 846 8—8½, för 125 9 samt för 71 st. 10—11 timmar; 
i 79 fall saknas uppgift om arbetstiden. Den. ojämförligt allmännast 
förekommande arbetstiden pr dag var således 8—8½ timmars arbets
dag. I detta fall förläggas arbetstimmarna nästan allmänt emellan 
kl. 9—2 och 4—7 eller ½8 om vintern samt 9—5 om sommaren. 
Vanligen stängas dock kontoren ett par timmar tidigare på lör
dagarna. 226 kontorister nppgifva sig hafva sys temat i sk t öfver-
t idsarbete , äfven när icke direkt behof påkallar sådant; i en del 
fall har man börjat gifva extra betalning för sådant arbete. 

I samband härmed må anföras, att många af de afgifna svaren 
innehålla klagomål öfver arbetslokalernas beskaffenhet ur snygghets-
och sundhetssynpunkt och särskildt därför att mångenstädes arti
ficiell belysning måste användas under hela arbetstiden. 

Nedanstående tablå utvisar, att de manl iga kontoristernas antal 
tämligen jämnt fördelar sig på de olika lönvklasserna intill 4,500 
kr., men sedan snabbt aftager, så att endast 8 af dem nådde en års
inkomst af 7,000 kr. och däröfver. Relativt störst var frekvensen 
inom grupperna 1,200—2,100 kr., hvilka tillsammans omfattade 42 % 
af hela antalet. Den genomsnittliga lefnadsåldern och anställnings
tiden i yrket förete i allmänhet tämligen jämnt stegrade siffror för 
högre löneklasser, hvarom närmare hänvisas till tablån. Af de 
kv inn l iga kontoristerna anträffas ej mindre än 54 % inom löne-
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Kontoristernas medelålder samt genomsnittliga anställningstid i yrket inom 
olika löneklasser. 

klasserna 900—1,500 kr., under det a t t 18 % hade lägre än 900 kr. 
och 28 % högre än 1,500 kr. Älven med afseende å kvinnorna voro 
medelåldern och genomsnittliga anställningstiden genomgående högre 
vid högre inkomstlägen. E t t undantag härifrån utgör dock, beträf-
ande såväl män som kvinnor, förhållandet mellan löneklasserna 

under 700 kr. samt 700—900 kr., i det a t t såväl ålder som anställ
ningstid voro högre för den lägre äf dem. Häruthman torde 
man kunna se en antydan om, a t t åtskilliga personer, som intagas 
på de lägsta förvaltningsposterna inom affärslifvet (sannolikt mest 
lagerbiträden och dylika) icke erhålla någon befordran till högre 
afiönadt arbete. 

För de olika slagen af affärsverksamhet föreligga i nedanstående 
tablå vissa uppgifter, som utvisa ganska stora skiljaktigheter dem 
emellan. Särskildt den genomsnittliga årsinkomsten varierar högst 
betydligt, från öfver 3,000kr. medelinkomst för m a n l i g a kontorister 
inom bank-, mäklare- och assuransverksamhet (3,115) samt vid export 
af järn, trä, papper och smör (3,062) och till 1,530 kr. medelinkomst 
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Kontoristernas antal, ålder och årsinkomst1) i medeltal inom olika branscher. 

för biträden vid inkasso- och advokataffärer. De kvinnl iga kon
toristerna vid affärer för spannmål, foder- och gödningsämnen, vid 
export af järn, trä, papper och smör samt vid tryckerier hade den 
högsta medelinkomsten af öfver 1,400 kr., under det att denna inom 
margarinbranschen gick ned till 892 kr. Den genomsnittliga års
inkomsten för alla de manliga kontoristerna utgjorde 2,271 kr., för 
de kvinnliga 1.233 kr. 

1) I årsinkomsten hafva inräknats sådana förmåner som julpengar och fria skatter, 
när de äro årligen återkommande. Däremot har här ej kunnat tagas hänsyn till 
tantieme, enär den vanligen beräknas i viss procent. Sådan syntes oftast åtnjutas af 
resande. 
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Lifsmedels- och kreaturspriser å olika orter i riket. 
Sammandrag för januari 1907—juni 1908. 

I tabellerna ä sid. 600—601 och 618 hafva sammanförts uppgif
ter för januari 1907—juni 1908 angående dels lifsmedelspriser för 
ett antal viktigare orter i riket, dels kreaturspriser i Stockholm, Malmö 
och Göteborg. 

I fråga om lifsmedelspriserna visar det sig, vid en jämförelse 
mellan uppgifterna för ofvannämnda tidsperioder, at t för de flesta 
varuslag en större eller mindre prisstegring ägt rum frän 1907 till 
1908. Särskildt har detta varit förhållandet med p o t a t i s , som före
ter en genomsnittlig prisförhöjning af 26 K, k o k s 24 %, ved omkring 
22 °i (för björkved 21'6 % och för barrved 22-7 ;i) samt mjöl c:a 20 f» 
(hvetemjöl 19 %, rågmjöl 21 % och rågsiktmjöl 25 ?»). Vidare befin-
nes priset å k o l hafva stigit med 15 %, b r ö d p r i s e n med c:a 12 ?. 
priset å g r y n med 12 % för korngryn och 6 % för hafregryn, smör 
5 å 6 % och s o c k e r 5 %. Beträffande k ö t t p r i s e r n a har lika
ledes iakttagits en bestämd prisökning, uppgående för nötkött till 6 
ä 7 fo, kalfkött 5 k 6 % och fårkött 2 %. 

A andra sidan hafva f l ä s k p r i s e r n a at t uppvisa en prisminsk
ning med c:a 8 % och priset å ä g g med 4 %. Älven f i s k p r i s e r n a 
(sill och strömming, såväl färsk som salt) synas hafva varit i genom
snitt billigare under förra hälften af 1908 än under motsvarande tid 
1907. Priset på mjö lk har däremot i det hela bibehållit sig oför-
ändradt. 

Om alltså 1908 års lifsmedelspriser, hvad beträffar årets förra 
hälft, i stort sedt ställa sig afsevärdt dyrare än under samma tid 
år 1907, kan man emellertid, om hänsyn tages till de höga priserna 
under senare^ delen af 1907, spåra en tendens till prisnedgång under 
är 1908. 

Hed afseende å kreaturspriserna märkes, at t desamma i allmän
het varit lägre under perioden januari—juni 1908 än under motsva
rande tid 1907. Framför allt gäller detta om priserna å sv in , som 
utvisa en nedgång af 25 ä 30 % från 1907 till 1908. 
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Lifsmedelspriser å olika orter 

Medelpris pr månad 



601 

i riket januari 1907—juni 1908. 

för samtliga (28) orter. 



602 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm.: Rörande priserna för halffet ost. olika sorters bröd (särskildt hvetebröd) och kaffo 
att olika kvalitéer atses. Hed afseende å dessa varuslag möta nämligen stora svårigheter att 



märkes, att uppgifterna fråu olika orter äro mycket varierande, hvilket till stor del torde bero på 
fixera begreppet »ordinär» vara. 

under maj månad år 1908. 603 
och medelpris. 



604 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under maj månad år 1908. (Forts.) 605 
och medelpris. 



606 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under maj månad år 1908. (Forts.) 607 
och medelpris. 



608 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under maj månad år 1908. 
Högsta, lägsta och medelpris. 



609 

Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under maj 1908. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 

Anm. Angående tillförseln af kreatur föreligga uppgifter endast för Malmö, där den under 
maj manad utgjorde: 1,492 nötkrea tur (däraf 228 tjurar och l36 kalfkor). 335 kalfvar, 140 får och 
lamm samt 504 svin. 



Anm.: Rörande priserna fur halffet ost, olika sorters bröd (särskildt hvetebrödl och kaffe 
på, att olika kvalitéer afses. äled afseende ä dessa varuslag möta nämligen stora svårigheter att 

610 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under juni månad år 1908. 611 
och medelpris. 

märkes, att uppgifterna från olika orter äro mycket varierande, hvilket till stor <lcl torde bero 
fixera begreppet iordinär> vara. 



612 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under juni månad år 1908. (Forts.) 613 
och medelpris. 



614 Lifsmedelspriser å olika orter i r iket 
Högsta, lägsta 



under juni månad år 1908. (Forts.) 615 
och medelpris. 



616 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under juni månad 1908. 
Högsta, lägsta och medelpris. 



617 

Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under juni 1908. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 

Anm. Angående tlllförsela af kreatur föreligga uppgifter endast för Malmö, där den under juni 
månad utgjorde: 1,537 nö tkrea tur (däraf 219 tjurar och liSti kalfkori, 40i kalf var, 420 fär och lamm 
samt 201 svin. 



618 

Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—juni 1907 och jan.—juni 1908. 
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Olycksfall i arbete år 1906.1) 

Hela antalet anmälningar om olycksfall i arbete undpr år 1906, 
som jämlikt föreskrifterna i Kungl. kungörelsen den 17 november 
1905 ingått till Kommerskollegium, uppgår, efter vederbörligt afdrag 
för dubbelanmälningar o. d., till 15,041. Denna summa, som sålunda 
betecknar antalet genom dylika olycksfall s k a d a d e p e r s o n e r ötver-
stiger naturligtvis något antalet under samma år timade särskilda 
olycksfall. Skillnaden de båda summorna emellan är dock, såsom 
den undersökning, som härom verkställts, gifvit vid handen, jämförel
sevis ganska ringa. Sålunda svarade mot oivannämnda antal under 
ar 190f> skadade personer ett antal af 14,950 särskilda olycksfall, 
eller m. a. o. på hvarje 100-tal under sagda är inträffade olycksfall 
i ai'bete kommo i medeltal 100-6 skadade personer. 

O l y c k s f a l l e n e f t e r l än . Med hänsyn ti l l den ort, där skadan 
i hvarje fall ti mat, fördelade sig de för år 190(5 anmälda olycksfallen 
på följande sätt: 

Det framgår häraf, att Malmöhus län i detta hänseende kommer 
i främsta rummet med 1,919 eller något mer än ',8 af samtliga anmälda 
olycksfall. Andra rummet intages af Stockholms stad, med 1,371 

1) Jfr publikationen Olycksfall i arbete år 1906. Utg. af Konimerskullegii afdel-
ning för arbetsstaUstik. 1908. 
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anmälda olycksfall, hvarefter i ordning efter olycksfallens antal följa 
Västernorrlands, Göteborgs och Bohus samt Gäfleborgs län o. s. v. 
Sist i ordningen följer Grottlands län med endast 24 olycksfall under 
aret och därnäst Kalmar, Kronobergs, Uppsala och Jämtlands län. 

Af samtliga för året anmälda olycksfall hade enligt anmälnings
handlingarne 10,09-4 (eller 67-1 »<,) timat å landsbygden och endast 
4,947 (eller 32-9 %) i städerna. 

O l y c k s f a l l e n e f t e r y r k e n . Olycksfallens fördelning efter de 
industrier och yrken, inom hvilka de inträffat, framgår af följande 
sammanställning: 

A. Råämnesproduktion. 

B. Tillverknings- och förädlingsindustri. 

C. Byggnadsverksamhet, belysning m. m. 

D. Handel och samfärdsel. 
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Det största antalet olycksfall har sålunda förekommit inom trä
varuindustrien, där detsamma utgjort 2,363, eller 15-7 % af samtliga 
för året anmälda olycksfall. Närmast därefter kommer maskin- och 
skeppsbyggnadsindustrien (med 2,197 olycksfall), landtransport (med 
1,397), malmförädlingsindustrien (med 1,317), grufdrift {med 1,200), 
annan brytnings- och upptagningsindustri (med 1,165) samt metall
industrien (med 1,022) o. s. v. 

R e l a t i v o l y c k s f a l l s f r e k v e n s . För de yrkesgrupper, i fråga 
om hvilka uppgifter om årsarbetarnes antal funnits tillgängliga, har 
den relativa olycksfallsfrekvensen gestaltat sig på följande sätt: 

Såsom tabellen utvisar, kommer stenindustrien i detta hänseende 
i främsta rummet med ända till 105-4 olycksfall per 1,000 årsarbe
tare. Närmast därefter följa grufdrift och malmförädlingsindustri 
med resp. 93-2 och 79-8 olycksfall pro miile. Öfver medeltalet var 
den relativa olyeksfallsfrekvensen vidare äfven för maskin- och 
skeppsbyggnadsindustrien (51"4 °/oo), trävaruindustrien (46-6 V») samt 
gas- och elektricitetsverk (44'7 °/oo). Den lägsta relativa olycksfalls-
frekvensen åter förekommer inom beklädnads- och textilindustrierna 
med endast resp. 4-3 och 7-1 olycksfall per 1,000 årsarbetare. 
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De s k a d a d e e f t e r k ö n , å l d e r och c i v i l s t å n d . Af samtliga 
för år 1901) anmälda olycksfall hade 14,614 (97-2 %) drabbat män och 
endast 427 (2-8 %) kvinnor. Ställas åter de manliga och kvinnliga 
olycksfallen i relation till antalet årsarbetare af hvartdera könet, 
ger en dylik beräkning t i l l resultat a t t för nyssnämnda yrkesgrupper 
tillsiimniimtagna på hvarje tusental manliga arbetare öfver hufvud 
taget kommit 47-s olycksfall mot endast 7-8 olycksfall på 1,000 
kvinnliga årsarbetare, ett förhållande, som ehuru i olika proportion 
äfven återfinnes inom livar och en af de särskilda yrkesgrupperna. 

Med afseende pa åldern fördelade sig de under ar 190<i genom 
olycksfall i arbete skadade sålunda, a t t l,655 (eller 11.0 %) voro 
minderåriga, d. v. s. under 18 år, och 13,386 (eller 89-0 %) vuxna. 
Bland de manliga olycksfallen särskildt för sig voro motsvarande 
procenttal resp. 10-G och 89-4 %, och för kvinnliga resp. 2,r3 och 74-7 %. 

Efter civilståndet liter fördelade sig de manliga olycksfallen så
lunda, at t något mer än hälften (54-8 %) af de skadade vid olycks
tillfället voro eller vari t gifta och sålunda ej fullt hälften (45-2 %) 
ogifta. Bland kvinnorna däremot hade endast 1/5 af de anmälda 
olycksfallen träffat gifta eller änkor, men 4/5 ogifta. 

O l y c k s f a l l e n e f t e r s k a d a n s t i l l k o m s t och f ö r l o p p . Med 
hänsyn till tillkomst och förlopp fördelade sig de för ar 1906 an
mälda olycksfallen pa följande sä t t : 

Det framgår häraf, at t det största antalet olycksfall under året, 
eller 2,827 (18-8 %), inträfiat under sysselsättning med eller genom 
arbetsmaskiner af olika slag. Den därnäst största betydelsen i detta 
hänseende tillkommer rubrikerna transport, bärning och lyftning med 
2,5)64 (eller 15,7 %) olycksfall samt handverktyg med 2,258 (eller 15-0 %) 
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Olycksfallen efter vissa hufvudsakliga olycksfallsanledningar. 
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olycksfall. Närmast efter dessa trenne olycksfallsrubriker, som till
sammans gifvit upphof till inemot hälften af samtliga för år 1906 
anmälda olycksfall, följa i ordningen lastning och lossning (med 
1.27!) olycksfall), fall (med 1,2(!7 olycksfall) samt sammanstörtande, 
nedstörtande eller kullfallande föremål (med 1,058 olycksfall) o. s. v. 
Det minsta antalet olycksfall åter har var i t a t t tillskrifva följande 
olycksfallsanledningar, nämligen spårvägar, djur, elektriska ledningar 
samt drunkning, hvilka hvar för sig vaxit skulden till endast 0-2 % 
af samtliga olycksfall under året. 

Om man för större öfverskådlighets skull sammanför de sär
skilda olycksfallsrubrikerna i fyra större hufvudgrupper, utvisande 
olycksfall, som tillkommit genom handverktyg, genom maskiner af alla 
slag, under transport, lastning och lossning samt slutligen pa alla andra 
sätt tillhopa, erhåller man ofvanstående (jmfr sid. 623) öfversikt öfver 
förekomsten af dylika olycksfall inom de särskilda yrkesgrupperna. 

O l y c k s f a l l e n e f t e r s k a d a n s b e s k a f f e n h e t och s k a d a d 
k r o p p s d e l . Med afseende härpå fördelade sig 1006 års olycksfall 
pa följande sätt: 

Het ojämförligt största antalet olycksfall, eller 4,60l>, har så
lunda medfört skador å fingrarne. Därnäst i ordningen kommer 
skador n ben oeh fötter med 3,337, a armar och händer med 2,260, å 
öfriga kroppsdelar med 1,532 o. s. v. 

Sammanräknas de olycksfall, som medfört skador å ena sidan å 
de öfre, a andra sidan å de nedre extremiteterna, finner man att de 
förra utgöra inemot dubbelt så manga som de senare. Ben-, fot- oeh tå-
skador uppgingo sålunda sammanlagdt t i l l endast 3,797, medan där
emot skadorna å de öfre extremiteterna (finger-, arm- och handskador) 
utgjorde tillhopa 6,666. 



Det långt öfvervägande antalet olycksfall har sålunda endast 
medfört skador af öiVergående art. Bland de kvinnliga olycksfallen 
var detta fallet med 86-7 % och bland manliga med 89-5 % af samt
liga anmälda olycksfall. För lifvet kvarstående men (invaliditet) 
medförde samtidigt 8-0 % bland de manliga och 11.7 % bland de 
kvinnliga olycksfallen. Dödlig utgång slutligen hade för männen 
1-7 % och för kvinnorna 1.2 % af olycksfallens totala antal. 

Sammanföras olycksfall, som medfört endast öfvergående oför
måga t i l l arbete i tvenne grupper, all t eftersom arbetsoförmågan 
varat högst 60 dagar eller ännu längre tid, och invaliditetsfallen 
likaledes i två kategorier, nämligen om intill 10 % samt 10 % och 
däröfver, erhåller man följande öfversikt (jmfr sid. 626 öfver före
komsten inom olika yrkesgrupper af olycksfall med olika påföljd 
under år 1906. 

Det framgår häraf, att de flesta olycksfallen med öfvergående 
skador förekomma inom maskin- och skeppsbyggnadsindustrien (med 
2,025), hvarefter i ordningen följa trävaruindustrien (med 1,988), 
malmförädlingsindustrien (med 1,234), grnfdriften (med 1,124) samt 
annan brytnings- och upptagningsindustri (med 1,044). 
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O l y c k s f a l l e n e f t e r s k a d a n s påfö l jd . För de för år 1906 
anmälda olycksfallen gestaltade sig fördelningen med hänsyn till 
påföljden sålunda: 
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Olycksfall i arbete år 1906 efter skadans påföljd. 
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Af invaliditetsfalleu åter kommer det absolut största antalet 
(eller 325) på trävaruindustrien samt vidare på maskin- och skepps
byggnads- samt metallindustrierna (med resp. 159 och 103 dylika fall). 

De flesta dödsfallen slutligen förekomma inom de båda grupperna 
landtransport (med 44) och byggnadsindustri (med 43). 

Ställas åter dessa olycksfallssiffror i relation till antalet inom 
de särskilda yrkena sysselsatta årsarbetare, erhåller man för de yrkes
grupper, för hvilka sistnämnda uppgifter funnits tillgängliga, följande 
öfversikt. 

Relativa antalet olycksfall med olika påföljd inom vissa yrken. 
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Det framgår häraf, at t promilletalen för olycksfall, som medfört 
endast öfvergående skada växla mellan 9,r2 och 87-3 ° oo inom resp. 
stenindustrien och grufdrifien samt 3-4- och 5-9 °,'oo inom resp. be
klädnads- och textilindustrierna. Sistnämnda båda yrkesgrupper 
liafva älven at t uppvisa de lägsta relationstalen för invaliditetsfall, 
eller resp. 0-8 och 1.1 °/o0. Talrikast äter voro dessa olycksfall inom 
stenindustrien, där de uppgingo till 8'6 ° oo samt vidare äfven inom 
trävaruindustrien (med 6'4 °/oo), maskin- och skeppsbyggnadsindustrien 
(med 4-5 °,'oo), malmförädlings- och metallindustrien (med hvardera 
4-0 °,W). Beträffande slutligen olycksfall med dödlig utgång, kommer 
grufdriften i detta hänseende främst med l-4 dylika olycksfall per 
1,000 årsarbetare, hvarefter i ordningen följa malmförädlings- och 
stenindustrien med hvardera 0'8 %>o olycksfall med dödlig påföljd. 

Sammanlagda antalet arbetsdagar, som genom olycksfall med 
öfvergående skada gåt t förlorade, utgjorde 334,497. 

Summan af den genom olycksfall under året förorsakade in
validiteten kan beräknas liafva uppgått till 21,977 invaliditetsjirocent. 

O l y c k s f a l l e n e f t e r v e c k o d a g a r och k l o c k s l a g . Fördel
ningen på de särskilda veckodagarne af de för år 1906 anmälda 
olycksfallen har gestaltat sig på följande sät t : 

Det framgår häraf, att, bortsedt från söndagen, då ju arbetet i 
regel ligger nere, de flesta olycksfallen inträffat på veckans första 
dagar (tisdagar och måndagar). Under onsdagen och torsdagen 
minskas olycksfallens antal successive, stiger därefter hastigt under 
fredagen, men sjunker ånyo under lördagen, som af veckans socken-
dagar har a t t uppvisa den lägsta olyc.ksfaUsfrekvensen. Men härvid 
är, livad särskildt lördagen beträffar, a t t märka, att arbetstiden 
under denna dag i regel är åtskilligt kortare än under veckans öfriga 
söckendagar. 

Bortsedt frän de inalles 1H3 olycksfall, för hvilka uppgift härom 
icke kunnat erhållas, hafva de för ar 190(5 anmälda olycksfallen pa 
följande sä t t fördelat sig på dygnets olika timmar: 



Det framgår af denna sammanställning, a t t af de olycksfall, 
som inträffat under dagen, den öfvervägande delen (53-8 ?«), faller 
pa de sex första timmarna. Samma förhållande, ehuru i ännu högre 
grad, gäller för öfrigt äfven om natten. Sålunda inträffade i det 
närmaste två tredjedelar af samtliga hithörande olycksfall under för
natten och inemot hälften under tiden från kl. 6—9 e. m. Sistnämnda 
omständighet sammanhänger naturligtvis därmed, a t t gränsen mellan 
natt och dag här satts t i l l kl. (5 e. m., vid hvilken tid det ordinarie 
arbetet för dagen i regeln ännu icke är slut. 

E n annan omständighet, som genast faller i ögonen, är den an
hopning af olycksfall, som under dagen äger rum mot slutet af såväl 
efter- som i all synnerhet förmiddagen. Sålunda inträffade inalles 
4.490 olycksfall under tiden frän kl. 9—12 f. m. mot endast 2,(573 
under närmast föregående trenne timmar; och under eftermiddagen 
steg olycksfallssiffran från 2,789 under tiden från kl. 12—3 till 3,417 
under därpå följande tre timmar. 

De s k a d a d e s o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g . Af de genom olycks
fall i arbete ar 190(> skadade arbetarne voro inalles 9,441 eller f>2-8 •-, 
olycksfallsförsäkrade enligt bestämmelserna i lagen den 5 juli 19U1 
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Under dagen. 

Under natten. 
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De genom olycksfall i arbete år 1906 skadades olycksfallsförsäkring. 
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(olycksfallsersättningslagen), med eller utan tillägg, 1,046 (eller 6-9 %) 
olycksfallsförsäkrade enligt andra grunder och 4,554 (eller 303 %) 
oförsäkrade. Af de s. k. lagförsäkrade voro åter 2,721 (eller 18-1 %) 
endast försäkrade enligt bestämmelserna i § 4 olycksfallsersättnings-
lagen, 2,884 (eller 19-2 %) voro dessutom äfven tillförsäkrade ersätt
ning under den s. k. karenstiden, och slutligen 3,836 (eller 25-5 %) 
äfven andra förmåner (d. v. s. hufvudsakligen ersättning äfven vid 
olycksfall utom arbete). 

Huru ifrågavarande förhållande gestaltat sig inom olika yrkes
grupper framgår af tabellen å föregående sida. 

Tabellen i fråga utvisar, at t det absolut största antalet lagförsäk
ringar förekommer inom trävaruindustrien samt därnäst inom maskin-
och skeppsbyggnadsindustrien. Med hänsyn åter till det relativa 
antalet dylika försäkringar komma, bortsedt frän gruppen sjötrans
port, där samtliga skadade varit pä detta sätt försäkrade, i främsta 
rummet grupperna läder-, här- och gummivaruindustri (med 94-6 % 
lagförsäkrade), handel och varulager (med 88'6 %), beklädnadsindustri 
(med 88-l %), annan brytnings- och upptagningsindustri (med 79-7 %), 
mineralindustri (med 76-4 f„), trämasse- och pappersindustri (med 74-0 
%), närings- och njutningsämnesindnstri (med 74'3 ?„), grafisk industri 
(med 74-1 «i) samt grufdrift (med 73-5 %). 

Af de inalles 9,441 skadade, som varit »lagförsäkrade?, hade en
ligt anmälningarne 1,800 varit försäkrade i Riksförsäkringsanstalten, 
4,365 i egentliga försäkringsanstalter och 3,276 i af arbetsgifvarne 
för ändamålet bildade sammanslutningar. 
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Fabriker och handtverk i Sverige år 1906.1 

(Efter Kungl. Kommerskollegii berättelse.} 

Ar 190fi nppgingo de redovisade, i verksamhet varande indu
striella anläggningarna — fabriker — t i l l 11,804. Antalet vid dessa 
anläggningar sysselsatta arbetare utgjorde 295,808 ocli deras års-
tillverkning hade e t t sammanräknadt värde af 1 m i l l i a r d 382 mil
l i one r kr. (1,382,507,091).2 

1 jämförelse med de i 1905 års berättelse förekommande upp
gifterna visar sig, att för redogörelseåret de industriella anlägg
ningarnas antal minskats med 145 (1-s i »„), medan arbetarnas antal 
ökats med 14,813 (5-27 %) och fabriksklassernas sammanlagda produk
tionsvärde med 17(5,626,960 kr. (14-65 %). Det sedan år 1902 2)äbörjade 
uppsvinget i den svenska industrien bar sålunda under år 190(i 
ytterligare fortgått, så a t t ifrågavarande ur har at t uppvisa såväl 
det högsta sammanräknade produktionsbelopp som ock det största 
antal af arbetare, som hit t i l ls blifvit för något år anteeknadt. 

Den bevillningstaxerade inkomsten af fabriksindustrien, som ar 
1905 utgjorde 78 millioner kr., har äfven ökats under år 190(> näm
ligen t i l l 85'67 millioner kr., hvilket är det högsta hitti l ls upp
nådda belopp. För åren 1902 och 1903 var resultatet sämre än de 
båda föregående aren, för åren 1904 och 1905 däremot bättre. I för
hållande ti l l hela produktionsvärdet var inkomstbeloppet under år 
1906 lägre än under något af de öfriga nyssnämnda åren.3 

1 Jfr jJIeddel.» 1904, s. 191 ff., 1905, s. 131 ff.. 1906, s. 4B2 ff., 1907, s. 344 ff. 
2 Med afseende ä dessa siffror är doek att märka, dels att etafdissement. där 

Heta olika tillverkningar bedrifvas (exempelvis ett med färgeri och spinneri föremtdt 
väfveri), i vissa fall biiiVit räknadt som två eller flera fabriker, dels att arbetarne 
vid hvarje verk uppgifvits i medeltal för den tid, verket varit i gång under aret, oi-li 
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 fafiriksvaror, för hrilktts framställande dylika 
mellanprodukter varit använda. För år 1902 har det sålunda dubbelförda produktions-
beloppet beräknats till omkring 240 millioner kr. Då emellertid mejerihandteringen 
ii'ke redovisats i den officiella fabriksberättelsen och dess årliga tillverkningsvärde npp-
gär till inemot 40 mill. kr., skulle 1902 års produktionsvärde för fabriksindustrien hafva 
uppgifvits e:a 21)0 mill. kr. tor högt. — Uppmärksammas bör emellertid å andra sidan, 
att handtverkeriernas tillverkningsvärden icke alls redovisas äfvensom att grufdriften 
oeh malmförädlingsverken ej komma till synes i fahriksberättelsen, enär de redovisas 
särskildt för sig i Kommerskollegii berättelse rörande bergshandtcringen. (Jfr i i . Ket/-
Äberg. Ekonomisk tidskrift 1904, s. 381 ff.) 

3 Hed afseende ä den bevillningstaxerade inkomsten hör observeras, att densamma 
beräknas på grundvalen af resp. föregående års inkomstförhållanden. 
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Nästan alla de viktigare fabriksklasserna hafva at t under år 
1906 uppvisa en ökning säväl med afseende å tillverkningsvärdet 
som äfven beträffande antalet sysselsatta arbetare. För s å g v e r k e n 
anträffas den största stegringen af produktionsvärdet uppgående till 
26'8 millioner kv. Närmast sågverken följde de m e k a n i s k a v e r k 
s t ä d e r n a med en ökning af 20.o millioner kr., vidare 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 samt r å s o c k e r b r u k med förhöjning i pro
duktionsvärdet af resp. 15-i oeh lo i mill. kr. Äfven textilindustrien 
företer i stort sedt framsteg med 11-4 millioner kronors stegring 
i produktionsvärdet för samtliga dit hörande fabriksklasser. 

Anmärkningsvärd är i synnerhet ökningen i sågverkens produk
tionsvärde. Efter ett par års afsevärd minskning hafva dessa an
läggningar nästan nått samma höga tillverkningsvärde som under 
år 1903. Märkligt ' är äfven, at t endast en viktigare fabriksklass, 
mjöl- och grynkvarnar, under redogörelseåret drabbats af minskning 
med 2-8 mill. kr. 

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 ti l lväxt af 2,(508 personer, de m e k a n i s k a 
v e r k s t ä d e r n a med 2,284-, s å g v e r k e n med 1,779, s k o f a b r i k e r n a 
med 1,02(5 och e l e k t r i s k a a p p a r a t f a b r i k e r n a med 697. En obe
tydlig minskning förekom vid mjöl- och g r y n k v a r n a r n a , garf -
v e r i e r n a och u l l s p i n n e r i e r n a , där personalen aftog med resp. 
181,172 och 80 personer o. s. v. 

För de särskilda viktigare fabriksklasserna redogöres närmare i 
tablån å sid. 636. 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 iabriksklasser. Antalet sågverk och 
hyflerier uppgick nämligen år 1906 ti l l icke mindre än 1,377 med 
40,347 arbetare och ett tillverkningsvärde af 162-4 millioner kr. 
(11-74 y af samtliga fabrikers). Med afseende å produktionsvärdets 
storlek följde därefter mjöl- och g r y n k v a r n a r med 96-g millioner 
kr., 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 78'2, väf-
v e r i e r med 75'5, m e k a n i s k a v e r k s t ä d e r med 72-s, s o c k e r r a f f i 
n a d e r i e r med 62'9, s p i n n e r i e r med 59-s och t r ä m a s s e f a b r i k e r 
med 57-3 millioner kr. 

Med afseende å fabriksindustriens fördelning inom olika lands
delar s tår Malmöhus län främst med ett produktionsvärde af 231-1 
millioner kr., medan Stockholms stad samt Göteborgs och Bohus län 
intaga andra och tredje rummen med tillverkningsvärden af resp. 
162-1 och 139-6 millioner kr.; långt efter kommer Östergötlands län 
med 84-6 millioner kr. M-ed värdebelopp öfver 50 millioner framstå 
vidare Alfsborgs, Stockholms, Västernorrlands. Kristianstads, (4äfle-
borgs oeh Värmlands län (resp. 73-s, 70-1, 67-5, (5(5-4, 65'4 och äl-o 
millioner kr.). Sist i ordningen komma Gottlands oeh Jämtlands 
län med tillverkningsvärden om resp. 5-2 oeh 8 " millioner kr . I 
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F a b r i k e r o c h h a n d t -
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v e r k i r i k e t å r 1906. 
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Viktigare fabriksklasser. 
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jämförelse med förhållandena under år 1905 hade tillverkningsvärdet 
ökats för rikets samtliga län, bland hvilka särskildt märkas Malmö
hus län, Stockholms stad, Göteborgs och Bohus län samt Kristian
stads län, hvilka alla redovisat ett mera än 10 mill, kronor högre 
produktionsvärde än under är 1905. Dessa ökningar äro hufvudsak-
ligen at t tillskrifva närings- och njutningsämnesindustrien samt den 
mekaniska verkstadsindustrien. Minst har ökningen varit för Jämt
land, där densamma, uppgående till omkring ½ mill, kr., till större 
delen yppat sig inom sågverksindustrien. 

Beträffande fabriksindustriens omfattning i förhållande till in
vånareantalet hade Malmöhus län och därnäst Stockholms stad, 
Göteborgs och Bohus län samt Stockholms län at t vippvisa medel
belopp af resp. 533, 494, 388 och 359 kr. pr invånare, under det att 
Jämtlands och Norrbottens län intogo sista platserna med resp. 77 
och 89 kr. pr invånare. För hela riket hade medelbeloppet stigit 
t i l l 260 kr . från 229 kr. år 1905. Fabriksarbetarnas antal i rela
tion till invånareantalet var högst i Stockholms stad samt Göteborgs 
och Bohus län, lägst åter i Jämtlands och Gottlands län; i medeltal 
för hela riket belöpte sig 5(5 fabriksarbetare på 1,000 invånare. 

Af samtliga fabriker funnos på landsbygden 61-98 % med i det 
närmaste hälften, eller 47.52 %, af hela tillverkningsvärdet. T för
hallande till folkmängden hade landsbygden emellertid att uppvisa 
endast 41 fabriksarbetare pr 1,000 invånare och 167 kr. tillverknings
värde pr invånare, medan motsvarande relationstal för städerna voro 
resp. 104 arbetare och 561 kr. 

Af det sammanlagda produktionsvärde!: för r i k e t s s t ä d e r re
presenterade Stockholm ensamt 23M % Göteborg 11M % Malmö 10M 
%, Norrköping 6-3 '/« samt Hälsingborg 4 °t. Göteborg har därmed 
ryckt upp till andra platsen bland rikets städer med hänsyn till 
industrien, en plats som hittills innehafts af Malmö; förhållandet 
har sin förklaring däri, att Lundby kommun fr. o. m. år 1906 är 
inkorporerad med Göteborgs stad. Absolut taget har tillverknings
värdet stigit för samtliga i tablån å sid. 639 specificerade städer 
utom Ystad. I förhällande till invånareantalet var tillverknings
värdet störst i Trelleborg, Kristianstad, Borås och Landskrona, me
dan fabriksarbetarnas relativa antal i förhållande t i l l invånare-
antalet var störst i Eskilstuna, Trelleborg och Borås. Arbetare
antalet är störst i de 4 största städerna, ordnade efter folkmäng
dens storlek. 

Af arbetarna voro 80-8 4 \ manliga och 19M 6 % kvinnliga (mot 
resp. 80-85 och 19M s % ar 1905) samt 85-6 % öfver och 14M under 18 
år (mot resp. 85.7 och 14-3 % år 1905). Kvinnlig arbetskraft har i 
stor utsträckning kommit t i l l användning särskildt inom textil
industrien, hvilken jämväl sysselsätter ett stort antal minderåriga. 
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Fabriksindustrien inom olika län. 
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Fabriksindustrien i rikets städer. 
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Be minderårigas antal är dock proportionsvis än större inom 
gruppen för grafisk industri.1) 

Omkring hälften af alla svenska fabriker ägas af aktiebolag 
eller andra bolag. Detta slag af ägare, hvars antal förut år efter år 
ökats, har nu aftagit absolut, men ti l lväxt relativt, nämligen från 
5,918 (49-5 ?») ar 1905 t i l l 5,906 (50-o) år 1906. Aktiebolagens antal 
har dock äfven absolut ökats. 

Beloppet af den för bevillning uppskattade inkomsten i förhål
lande till produktionsvärdet utgjorde i medeltal för hela industrien 
6-2 % och växlade inom de särskilda hufvudgrupperna mellan 23-9 % 
vid halmvaru-, korg- och korkfabriker och 4-3 «£ vid fabriker för 
t i l lverkning af varor af hudar, skinn och hår. 

Beträffande den inom rikets fabriksindusti använda drifkraftun 
hafva under redogörelseåret redovisats 20,111 motorer (elektriska 
motorer inräknade fr. o. m. 1906), hvaraf 6,090 vattenhjul eller -tur
biner, 5,008 ångmaskiner, 1,082 gas-, petroleum- och varmluftsmaski
ner samt 7,537 elektriska motorer. Det sammanlagda antalet häst
krafter (för 19,619 motorer) har angifvits vara 655,785. 

Hantverksindustrien utvisar i mindre grad än fabriksindustrien 
utveckling under året. Antalet handtverkare minskades från 57,053 
år 1905 ti l l 55,603 år 1906, antalet handtverksarbetare ökades från 
51,010 till 53,070 och den bevillningstaxerade inkomsten frän 35-9 
millioner t i l l 37-o millioner kr. Den genomsnittliga inkomsten pr 
handtverkare höjde sig från 629 t i l l 665 kr. i medeltal för samtliga 
yrkesgrupper. Af den vid handtverkerierna verksamma personalen 
(både handtverkare och arbetare), tillsammans 108,673 personer, voro 
91-o '« män och 9-o "» kvinnor. Kvinnlig arbetskraft hade den såväl 
absolut som relativt taget största användningen inom beklädnads-
oeh textilbranscherna, förnämligast skräddareyrket, och förete pro-
portionstalen i detta afseende en oafbruten stegring sedan 1898; 
äfven inom närings- och njutningsämnesgruppen (bagerier) samt 
pappersarbetet (liokbinderier) sysselsattes ett förhållandevis stort 
antal kvinnor. Af hela antalet handtverkare och handtverksarbetare 
voro 40'85 % verksamma i städer och 59'15 % pa landsbygden (inkl. 
köpingar). 

1) För kvinnors och minderårigas användande vid fabriker och bergverk redogöres 
i nästfuljande uppsats. 
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Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker 
och bergverk år 1906.1 

Med ledning af Kommerskollegii berättelser om bergshandte-
ringen samt om fabriker och handtverk meddelas å efterföljande sidor 
647—650 en tabellarisk öfversikt öfver kvinnors och barns användande 
inom den svenska storindustrien år 1900. Enär emellertid rörande 
de inom bergshandteringen sysselsatta arbetarne icke förefinnas de
taljerade uppgifter om lokaliteten, hafva desamma ej kunnat med
tagas 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 må framhållas, att 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 är 1906 tillhopa 327,675 arbetare hvaraf vid 
fabrikerna 295,808 samt vid bergverken 31,867. Dessa siffror utvisa 
i jämförelse med närmast föregående år en ökning af 14,813 personer 
eller 5-ar °ö för-fabriksarbetarne och en mindre ökning (645 personer) 
för bergsverksarbetarne. Kvinnornas och de minderårigas förekomst 
under de båda åren framgår af följande sammanställning: 

Häraf framgår, att antalet vuxna kvinnor och minderåriga 
af båda könen inom storindustrien ökats från tillhopa 85,412 

1 Jfr jJIeddeU 1903, s. 28 ff., 1904. s. 200 ff.. 1905. s. 140 ff.. 1906. s. 471 ff., 
1907, s. 354 ff. 
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Yrkesgrupper med tillhopa mer än 500 
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minderåriga och vuxna kvinnor år 1906. 

år 1905, eller 27'4 K af hela arbetspersonalen t i l l 90,034 år 1906 eller 
27-5 %. T id en närmare granskning af tablån å sid. 641 visar .sig, 
a t t såväl de absoluta som de relativa talen för vuxna kvinnor ock 
minderåriga män äro högre för år 1906 än det föregående året; de 
relativa talen för vuxna kvinnor hafva befunnit sig i oafbruten stegring 
sedan 1903. Absolut taget har äfven de minderåriga kvinnornas 
antal ökats under år 1906 liksom föregående ar. 

Beträffande kvinnors oeh 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. 647—650 äfvensom i tabellen här ofvan, i hvilken upp
tagits de grupper af arbete, som under ar 1906 sysselsatt mer än 
500 minderåriga samt vuxna kvinnor tillsammantagna. Inom herg-
verksindustrieti användas endast 3S7 kvinnor, hvaraf 96 minderåriga; 
samtliga dessa utom en äro tillfinnandes inom grufdriften. Manliga 
minderåriga förekomma i större utsträckning, nämligen till ett 
antal af 1,199 vid grufdriften oeh 1,499 vid malmförädlingsverken. 
För hela bergverksindustrien blir sålunda sammanlagda antalet af 
minderåriga samt vuxna kvinnor 3,085 personer, utgörande 9-r «, af 
hela den sysselsatta arbetspersonalen. Till underjordiskt grufarbete 
användes 212 manliga minderåriga. 



644 KVINNOR OCH MINDERÅRIGA VID FABRIKER OCH BERGVERK ÅR 1 9 0 6 . 

Vid fabriker sysselsatta minderåriga och vuxna kvinnor inom olika 
landsdelar år 1906. 
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Vid fabrikerna anträffas de största absoluta talen för minder
åriga samt vuxna kvinnor tillhopa inom följande industrigrenar: 
sågverk och hyflerier 7,078 (17-5 \), ylleväfverier 5,864 (71-9 %), 
bomullsväfverier 5,130 (80-4 %) järn- och stalvarufabriker samt gjute
rier 4,868 (20-0 %) bomullsspinnerier 3,823 (71-1 %), tändsticksfabriker 
3,520 (58-5'%) och tobaksfabriker 3,482 (71-4 %). Vid vissa af de 
nu nämnda industrigrenarna är äfven, såsom, synes, den relativa 
frekvensen synnerligen stor; ur denna synpunkt ma emellertid vidare 
anföras korsettfabriker med 97-3 % vuxna kvinnor och minderåriga 
af båda könen, mössfabriker och trikåfabriker med 91M % sömnads
fabriker med 82-7 ?j, chokladfabriker med 81-o %, bomullsväfverier 
med 80-4 °», lin- och hampspinnerier med 79-9 % jutespinnerier med 
79-6 •», albumfabriker med 79-2 °., karamellfabriker med 76-3 % linne-
och hampväfverier med 76-2 %, hattfabriker med 73-g %, juteväfverier 
med 71-2 '», ullspinnerier och fiskberedningsanstalter med resp. 6,ro 
och 67-6 % o. s. v. Vid de här anförda fabriksgrenarne inom be
klädnads-, textil-, närings- och njutningsämnes- samt kemisk-tekniska 
industrigrupperna voro de vuxna och minderåriga kvinnorna i af-
gjord majoritet gentemot de manliga minderåriga; dessa sistnämnda 
behärska däremot de angifna siffrorna för sågverk och hyflerier 
samt järn- och stalvarufabriker, inom hvilka kvinnor i jämförelsevis 
mycket ringa grad anträffades. 

Tabellen å sid. 644 (jfr. hufvudtab. s. 647—650) utvisar, i hvad 
mån o l i ka l a n d s d e l a r förete skiljaktigheter med afseende a kvinnors 
och minderårigas användande inom fabriker. Deras sammanlagda 
antal var störst i Gröteborgs och Bohus län med 12,162, hvarefter 
följa Stockholms stad med 10,881, Malmöhus län med 10,416 samt 
Älfsborgs och Östergötlands län med resp. 8.491 och 7,657 vuxna 
kvinnor och minderåriga af båda könen. 

Med hänsyn ti l l den relativa frekvensen blir länens ordning 
emellertid följande: Älfsborgs med 44-g %, Göteborgs oeh Bohus län 
med 40-6 % Östergötlands med 39'2 ", samt Hallands med 38"o v 
I hela riket utgjorde antalet vuxna kvinnor samt minderåriga vid 
fabrikerna 86,949 personer eller 29-4 'i af deras hela arbetsstyrka; 
däraf belöpte sig på landsbygden 35,100 eller 21-9 '.'« samt pa stä
derna (jämte köpingar) 51,849 personer eller 38-2 ', af alla arbetare. 
Den relativa förekomsten af manliga oeh kvinnliga minderåriga 
tillsammantagna var nästan lika i städer och pa landsbygd, nämligen 
resp. 14-7 y oeh 14'2 %; däremot voro kvinnorna — vuxna och minder
åriga tillhopa — proportionsvis långt talrikare i städernas fabriker, 
där de uppgingo till 29-3 %, medan landsbygdens endast hade 10-5 %. 

Bland de i tab. å sid. 646 upptagna 20 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, 
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Orter med tillhopa mer än 500 minderåriga och vuxna kvinnor sysselsatta 
vid fabriker år 1906. 

Göteborg, Malmö, Norrköping oeh Boras, när hänsyn tages t i l l de 
absoluta talen. I fråga om de nu nämnda arbetarekategoriernas 
relativa frekvens står däremot Boras främst med 60-3 %; 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 85-o. 
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1. Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker samt inom bergs-
handteringen år 1906. 

(Enligt Kungl. Kommerskollegii berättelser ang. bergshandteringen samt fabriker och handtverk år 1906.) 

Inom olika yrkesgrupper. 
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1 (forts.) Inom olika yrkesgrupper. 
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2. Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker år 1906. 
(Enligt Kungl. Kommerskollegii berättelse ang. fabriker och handtverk år 1906.) 

Inom olika landsdelar. 
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2 (forts.). Inom olika landsdelar. 
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Lag angående arbete i bagerier i Finland. 

Vid 1904—1905 ars landtdag förelades ständerna en regerings
proposition om utfärdandet af en förordning angående arbetstiden i 
bagerier. Frågan förföll emellertid. Till landtdagen 1907 öfverläm-
nades ny proposition i ämnet, hvilken remitterades till förberedande 
behandling i socialutskottet. Sedan detta afgifvit betänkande, antog 
landtdagen en sä lydande lag om arbete i bagerier. 

§1. 
I bageri, där tillverkning sker till afsalu, må. meii nedan stadgade undantag, 

arbete utföras endast på söekendag oeh ej å annan tid af dygnet än emellan kloekan 
sex på morgonen oeh kloekan nio på aftonen, dock att arbetet dagen före sön- och 
helgdag skall upphöra kl. sex c. m. 

Då särskilda omständigheter göra sådant nödvändigt, äge magistrat eller kommu
nalnämnd rätt att på önskan tillåta arbete högst under tio mot hvardagar infallande 
nätter om året, oeh skall häröfver hvarje gång utfärdas tillståndsbevis, upptagande 
den natt. under hvilken sådant arbete får äga rum. 

§ 3 . 
I bageri må arbetare användas i arbete högst fyrtioåtta timmar i veckan, dock 

icke mer än tio timmar i dygnet. 
Utöfver denna arbetstid må arbetare användas i öfvertidsarbete högst ett hundra 

timmar om året, dock irke mer än tio timmar i veckan: och bör häröfver föras bok, 
som på anlordran skall yrkeainspektör företes. 

Fur öfvertidsarbete skall aliöniugen utgå med minst femtio procents förhöjning. 
Angående arbetstiden för barn, unga personer och kvinnor gäller, utöfver bestäm

ningarna i denna lag. livad därom är eller varder särskildt stadgadt. 

Arbetare vare ej skyldig att utan särskild öfverenskommelse utföra natt- eller 
öfvertidsarbete. hvarom i 2 oeh 3 §§ omförmäles. 

§ 5. 

Arbetares aflöning bör erläggas i penningar och icke i form af bostad eller andra 
förmåner. 

Ötverträder den, som bagerinäring drifver, eller hans ställföreträdare stadgandena 
i denna lag, straffes med böter frän tio till sju hundra mark. 

§ 4. 

§ 6. 

§ 2. 
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§ 7. 
Denna lag gäller älven bageri- och sockerbageriverksamhet, som drifves i hotell, 

värdshus eller konditori, men äger icke tillämpning å sådan rörelse, som icke är under
kastad den i näringslagen stadgade anmälningsskyldighet. 

§ 8 . 
I sanitärt afseende nödiga ordningsföreskrifter för bagareyrket utfärdas i admi

nistrativ väg. 

§9. 
Efterlefnaden af denna lag öfvervakas af yrkesinspektörerna pä. sätt därom är 

särskildt stadgadt. 

§ 10. 
I hyarje arbetsrum, bör, på föranstaltande af arbetsgifvaren, finnas å, lämpligt 

ställe anbragt ett tryckt exemplar af denna lag. 

§ 1 1 . 
Denna lag skall träda i kraft den 1 juli 1909. 

Lagen har d. 4 juni 1908 blifvit stadfästad och skall, såsom i 
§ 11 bestämmes, träda i kraft d. 1 ju l i 1909. De viktigaste bestäm
melserna u t i denna lag äro arbetstidens fixerande till 48 
timmar i veckan, förbud för nattarbete och stadgandet om oinskränkt 
söndagshvila, vidare arbetarnes rä t t a t t vägra utföra natt- och öfver
tidsarbete, dä ingen särskild öfverenskommelse härom förefinnes — i 
hvilket senare fall däremot aflöning för öfvertidsarbete bör utgå med 
minst femtio procents förhöjning — samt slutligen det s. k. kost- och 
logisystemets afskaffande genom bestämmelsen, at t arbetares aflöning 
bör erläggas i penningar och icke i form af bostad eller andra na
turaförmåner. 

Ofvanstående lag torde vara bland de mest socialpolitiskt vidt-
gäende i Europa. Ingen af de förordningar angående arbete i bage
rier, som existera i Norge, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, 
Frankrike och England, åstadkommer så genomgripande verkningar 
inom landets bagerinäring. Detta framstår bäst af en redogörelse 
för den arbetsstatistiska undersökning af bageriyrket i Finland, som 
på uppdrag af finska Industristyrelsen verkställdes under är 1905. 

Denna undersökning omfattade 696 arbetsställen med samman-
lagdt 2,149 redovisade arbetare, däraf 741 kvinnor. Af hela antalet 
arbetare hade 61 % en bruttoarbetstid (d. v. s. med inräknande af 
raster), som öfcersteg 72 timmar i veckan; högsta konstaterade arbets
tiden var 125 timmar i veckan. Mindre än 72 timmar arbetade 39 % 
och däraf hade blott 4 % den arbetstid af 48 timmar, hvilken nu 
blir lagstadgad. Arbetstiden var längre i stad än på land. Kvin
nornas arbetstid var relativt ofta längre utsträckt än männens. 
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Söndagsarbete var också mer brukligt i städerna, där 42 % af 
arbetarne icke åtnjöto den hädanefter obligatoriska söndagshvilan; på 
landsbygden var motsvarande tal 21 %. 

Hvad nattarbetet beträffar, så visar den finska enquéten, att 1,093 
arbetare eller 51 % (52 % af männen och 49 % af kvinnorna) hade 
nattarbete af längre eller kortare varaktighet. Det förbud mot natt
arbete (under 10 mot hvardagar infallande nätter på året tillätes 
dock arbete, sedan tillståndsbevis för hvarje gang inhämtats hos ma
gistrat eller kommunalnämnd), som stadgas i den nya lagen, har så 
till vida varit uttryck för arbetsgifvarnes egen mening, som vid den 
arbetsstatistiska undersökningen ett öfvervägande flertal bland arbets-
gifvarne (84 % mot K! %) ut talat sig därhän, at t ett förbud mot full
ständigt eller partiellt nattarbete icke skulle stöta på oöfvervinne-
liga svårigheter. Af de 1,259 arbetare, som hörts i denna fråga, 
hade 96 % uttalat sig för ett förbud. 

Med den långa arbetstid, som enligt 1905 års undersökning exi
sterade i de finska bagerierna, var ej begreppet öfvertidsarbete fören
ligt. Arbetaren var tvungen att deltaga i arbetet, till dess det före
lagda kvantum bakverk var färdigt och hade ej rät t a t t påyrka 
ersättning, om arbetsdagen ibland kom att öfverskjuta det normala. 
Härutinnan skall nu efter den nya lagens ikraftträdande ske en 
grundlig ändring. 1 samband med stadgandet om 8 timmars arbets
dag fixeras maximum af uttaget öfvertidsarbete till 100 timmar om 
året, dock icke mer än 10 timmar i veckan, hvarvid aflöningen skall 
utgå med minst 50 % förhöjning, arbetarne dock obetaget at t vägra 
utföra öfvertidsarbete i det fall ingen särskild Ofverenskommelse härom 
förefinnes. 

I huru hög grad det s. k. kost- och logisystemet varit utbredt 
inom bageriyrket i Finland, visar undersökningens konstaterande af, 
a t t endast 8-9 % af arbetarne bodde i egna hem. Därmed samman
hängde också, at t de sanitära förhållandena på arbetsställena, sär-
skildt i personalens sofrum, voro ytterligt otillfredsställande. Orsa
ken till dessa och öfriga förut anförda missförhållanden torde delvis 
få sökas uti den ringa utveckling, föreningsväsendet vunnit bland de 
finska bageriarbetarne, af hvilka blott 11 % voro organiserade. 

Genom stadgandet, a t t arbetares aflöning bör erläggas i pen
ningar och icke i form af bostad eller andra förmåner samt at t de 
i sanitärt afseende nödiga föreskrifterna utfärdas pä administrativ 
väg, söker den nya lagen råda bot på de socialhygieniska vådorna 
af, at t folkets dagliga bröd beredes under så ogynnsamma förhål
landen. 

I enlighet med det i bagerilagens § 8 gifna bemyndigande 
har Kejserliga Senaten för Finland, på förslag af Industristyrelsen 
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samt efter det särskilda myndigheter och korporationer satts i till
fälle att afgifva utlåtanden öfver detta förslag, den 16 juli 1908 utfär
dat följande. 

Ordningsföreskrifter för bagareyrket. 
I kraft af Kejserliga Senaten för Finland meddeladt nädigt bemyndigande och med 

föranledande af stadgandet i § 8 af lagen om arbetet i bagerier af den 4 juni 1908 
liar Kejserliga Senaten funnit godt stadga som följer: 

1 §. Bageri- eller konditorirörelse, å hviiken lagen om arbetet i bagerier äger till-
lämpning, må idkas endast i lokal, som af hälsovårds- eller kommunalnämnd å orten 
för ändamålet godkänts. 

2 §. I arbetsrummen bör finnas tillräcklig tillgång på ljus och luft. 
Fönstren böra vara så belägna, att vid fullt dagsljus rummet är tillräckligt be

lyst utan användning af konstgjord belysning. 
I arbetsrum bör för hvarje där sysselsatt arbetare finnas åtminstone tio kubikme

ter luft, så ock anordnas verksam luftväxling. 
3 §. Arbetslokal med därtill hörande lagerrum, gångar och kontor må icke an

vändas som sof- eller matrum. 
4 §. I omedelbar närhet till arbetsrum hör finnas lämpligt rum för tvättning 

samt för förvaring och ombyte af arbetaraes kläder. Årbetsgifvaren åligger på sin 
bekostnad tillhandagå med tvål och handdukar, hviika böra tillräckligt ofta ombytas. 

5 §. Sofruni för arbetarne får icke stå i direkt förbindelse med arbetslokal. 
6 §. Bagerilokal bör vara belägen på så långt afstånd från afträde, slaskbrunn 

och afstjälpningsgrop. att osunda gaser, affallsvattcn eller annan orenlighct icke kau 
från dem intränga i lokalen. 

7 §. Väggar och tak i bagerilokal böra vara bestrukna med oljefärg eller oek 
belagda med annat material, som med lätthet kan aftvättas. Tapeter må icke tillåtas 
i bagerilokal. 

Golfvet eller dess betäckning bör vara jämnt och ogenomträngligt för väta. 
8 §. Den största renlighet bör råda i bagerilokal, och bör lokalen åtminstone två 

gånger i veckan ordentligt rengöras samt golfvet dagligen fuktadt sopas. Alla vid bak-
nitigen använda redskap böra rengöras hvarje dag efter det doras användning upphört. 

9 §. Arbetslokal eller lagerrum får ej användas såsom förvaringsrum för kläder, 
ej heller må kläder där upphängas till torkning. 

10 §. Ängkokning för brödets raskning må icke ske öppet i arbetslokal. 
11 §. I hvarje arbetsrum böra finnas spottkoppar, hviika dagligea skola rengö

ras. Spottning på golfvet vare förbjuden. 
12 §. Allt- begagnande af tobak i arbets- och lagerrummen vare enhvar förbjudet. 
13 §. Bagcriarbetarne skola, innan de infinna sig till sitt arbete, grundligt 

tvätta sig i det härför afsedda rummet samt ikläda sig en ren, hvit, tvättbar arbets
dräkt, hviiken bör användas uteslutande i arbetet och ombytas åtminstone en gång i 
veckan. 

14 §. Arbetare, som är behäftad med hudutslag eller hudsjukdom eller ock med 
venerisk åkomma, lungtuberkulos eller annan smittosam sjukdom, må icke tillåtas ar
beta i bageri eller konditori, med mindre lian genom läkareintyg kan påvisa, att sådant 
icke innebär fara för smitta eller annan olägenhet. 

15 §. I hvarje arbetsrum bör, pft föranstaltande af arbetsgivaren, finnas å lämp
ligt ställe anbragt ett tryckt exemplar af dessa ordningsföreskrifter. 

16 §. Öfvcrträdelse af dessa ordningsföreskrifter straffas med böter högst två 
hundra mark. 

17 §. Dessa, ordningsföreskrifter skola träda i kraft den 1 juli 1909. 



LAG ANGÅENDE ARBETE I BAGERIER I ITALIEN. 655 

Lag angående arbete i bagerier i Italien. 

I ett af de senaste häftena af »Bolletino dellTfficio del lavoro>, 
som utgifves af det italienska ministeriet för jordbruk, industri och 
handel, har publicerats en ny lag om arbete i bagerier. Lagen, 
som stadfästes d. 22 mars och pronmlgerades d. 4 april detta är, är 
af hufvudsakligen följande innehåll. 

I inrättningar, där såsom yrke bedrifves arbete iör framställande af bröd och soc-
kerbagerivnror, är det förbjudet att arbeta eller låta andra arbeta emellan kl. i) pä af
tonen oeli kl. i pä morgonen. På lördagar kan arbetet fortgå till kl. 11 på aftonen. 
Där särskilda förhållanden i yrket pä orten eller oek särskilda egenskaper hos brödet 
sådant fordrar, kunna de kommunala myndigheterna tillät;-, att arbetet i och för afkyl-
ning af degen börjar högst '2 t immar tidigare under juni, jul i . augusti och september må
nader. Till detta arbete skola arbetarna användas skiftesvis, och får en arbetare icke 
användas härtill under mer än Ij dagar under loppet af i veckor. Innan sådant till
stånd gifves. skall hälsovårdsmyndighetens utlåtande inhämtas, och försök under dess 
ledning anställas, äfvensom utlåtande afgifvas af arbetsgifvarc och arbetare. Mot kom
munal myndighets beslut kau besvär anföras hos vederbörande minister. Tillstånd till 
utsträckt nattarbete kan medgifvas också för agnarnas eldning. Härtill får användas en
dast en arbetare för hvarje ngn. På ansökan af arbetsgifvarc eller arbetare och efter bägge 
parternas hörande kunna de kommunala myndigheterna i anledning af marknader, sär
skilda festligheter eller andra tvingande omständigheter tillåta nattarbete under högst 
en veckas tid. Beviljandet af rä t t till nattarbete under längre tid än en vecka till
kommer vederbörande, minister efter hörande af arlictsiådet. Uppsikten öfver efterlef-
naden af denna lag öfverlämnas ät yrkesinspektörerna och de kommunala, hälsovårds
myndigheterna under medverkan af polisen. i 'ör öfverträdelse af lagen straffas yrkes-
idkare med böter ända till 50 lire för hvarje olagligen sysselsatt person, dock icke till 
högre belopp än 1,000 lire. Hvarje arbetare, som anträffas sysselsatt r id ett i lagen för
bjudet arbete, straffas med böter ända till 30 lire. Dock är arbetaren befriad från 
straff, om det kan bevisas, att öfvcrträdelsen skett endast till följd af arbetsgifvarens 
tvångsmakt. 

Det väsentligaste i denna lag är regleringen af nattarbetet, 
hvilket sä tillvida inskränkts, som arbetarne i normala fall garanteras 
sju timmars natthvila. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 

Augusti och september månader år 1908. 

Under hänvisning t i l l de efterföljande tabeller, som närmare 
redogöra för verksamheten vid hvar och en af de offentliga arbets
förmedlingsanstalterna i riket, lämnas här en sammanfattande fram
ställning af de viktigaste resultaten under augusti och september 
månader. 

I nedanstående tablå hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka Östergötlands läns arbetsförmed
ling med, förutom hufvudkontor i Linköping, afdelningskontor a 12 
viktigare platser inom landstingsområdet samt Kristianstads läns 
arbetsförmedling med hufvudkontor i Kristianstad samt afdelnings
kontor ä 3 andra orter i länet. Båda dessa anstalter såväl som åt
skilliga af de öfriga hafva anställt särskilda ombud å vissa platser 
inom sina arbetsområden. 

Öfversikt af verksamheten under augusti och september månader år 1908. 
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På 100 lediga platser kommo: 
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Vid de under augusti och september månader verksamma an
stalterna gjordes tillhopa resp. 8,507 och 9,121 a n s ö k n i n g a r om 
arbete (resp. 5,974 och 6,500 under motsv. månader 1907), hvaraf resp. 
5,437 och 4,«65 af män (3,685 och 3,622 föreg. år) samt resp. 3,070 
och 4,256 af kvinnor (2,289 och 2,878 föreg. år). Samtidigt anmäldes 
resp. 7,970 och 10,613 l e d i g a p l a t s e r (7,229 och 8,457 föreg. år), 
nämligen resp. 3,657 och 4,381 för män (3,352 och 3,788 föreg. år) 
samt resp. 4,313 och 6,232 för kvinnor (3,877 och 4,669 föreg. år). 
Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till resp. 3,613 och 4,458 
(3,136 och 3,619 föreg. år), af hvilka resp. 2,086 och 2,241 besattes 
med män (1,944 och 2,088 föreg. år) samt resp. 1,527 och 2,217 med 
kvinnor (1,192 och 1,531 föreg. år). Vid jämförelse med de resultat, 
som af samma anstalter (utom Östergötlands och Kristianstads läns) 
ernåddes under motsvarande månader 1907, finner man sålunda för 
de manliga afdelningarna någon ökning i antalet lediga och tillsatta-
platser, men stor ökning för arbetsansökningarna samt för de kvinn
liga afdelningarna allmän stegring af siffrorna. 

Bland de särskilda anstalterna uppvisa gifvetvis de i storstäderna 
belägna den största omsättningen af arbetskraft; en relativt större 
frekvens framträder äfven vid de anstalter, som fungerat under 
någon längre tid och därunder hunnit förvärfva mera omfattande 
förbindelser och förtroende. Anmärkningsvärdt snabb synes emeller
tid utvecklingen vid Östergötlands läns arbetsförmedling hafva varit, 
hvilken genom sina filialkontor kommit i nära kontakt med lands
bygden och pä denna lyckats placera ett betydande antal arbets
sökande. Närmare upplysningar rörande verksamheten vid de olika 
anstalterna kunna inhämtas u r de efterföljande tabellerna. 

Dessa lämna äfven uppgifter om den offentliga arbetsförmedlin
gens betydelse för olika yrkesyrenar under de båda månaderna. Inom 
det m a n l i g a a r b e t e t kommo de flesta tillsatta platserna på jord
bruk och skogshushållning m. m. (867 och 759), grofarbetet (421 och 
623), byggnadsverksamheten (242 och 301), landttransporten (183 och 
228) samt metall- och maskinindustrien (98 och 80). Flertalet till
satta platser för k v i n n o r förekommo inom det husliga arbetet 
(1,168 och 1,877), hotell-, kafé- och restaurantrörelsen (180 och 151), 
jordbruket (49 och 67) samt textil- och beklädnadsindustrierna, 
närings- och njutningsmedelsindustrien samt landttransporten — 
d. v. s. företrädesvis springflickor. 
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Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo:1) 

1) Proportionstal hafva Mr ej beräknats i de fall. da de absoluta talen äro små.. 
Dessa hafva dock medräknats i igaiiitlipi yrkesgrenar», hvaraf förklaras vissa skilj
aktigheter mellan de under denna rubrik uppförda talen samt de detaljsummor, som 
finnas angifna. 
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Af de ofvanstående absoluta talen framgår, hurusom den man
liga afdelningen nästan uteslutande har a t t sysselsätta sig med 
hufvudgmpperna industri och handtverk, handel och samfärdsel, 
grofarbete samt jordbruk oeh skogshushållning. Inom det kvinnliga 
arbetet dominerar gruppen husligt arbete, hvarjämte en afsevärd 
frekvens älven förekommer för handel och samfärdsel samt industri 
och handtverk. 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
augusti 792 platser, hvaraf 662 manliga och 130 kvinnliga, samt 
under september 72<s platser, hvaraf 566 manliga och 1(52 kvinnliga; 
motsvarande ta l föregående är voro för augusti resp. 539, 457 och 82 
samt för september resp. 4(51, 371 och 90. Dessa siffror utvisa, at t 
anstalterna i all t större utsträckning lyckas at t till landsbygdens 
näringslif återföra den i städerna förefintliga eller till dem inström
mande arbetskraften. Ökningen af denna del utaf anstalternas verk
samhet var i verkligheten betydligt större än de anförda siffrorna 
gifva vid handen, enär Östergötlands och Kristianstads läns anstalter 
redovisa alla inom resp. län til lsatta platser såsom förefintliga inom orten. 

Antalet platser, som under augusti och september tillsatts utom resp. orter. 
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Arbetsmarknadens läge belyses i många hänseenden af de efter
följande tabellerna äfvensom af de här ofvan meddelade siffersamman
ställningarna, särskildt vid jämförelse med motsvarande ta l under 
föregående månader samt under år 1907. 

På 100 lediga platser kommo: 

Af ofvanstående relativa tal framgår klart, hurusom arbetstill-
gången vid de offentliga arbetsiormedlingsanstalterna under de hit
tills gångna månaderna af innevarande år varit högst afsevärdt 
sämre än under år 1907. Och dock torde bristen på arbete i verk
ligheten vara än större än siffrorna utvisa, då många arbetare funnit 
utsiktslöst att anmäla sig å anstalterna. 

Vid en jämförelse mellan de för olika månader under år 1908 
erhållna proportionstalen för manliga arbetare faller det genast i 
ögonen, a t t antalet arbetsansökningar pr 100 lediga platser sedan 
april visar en konstant minskning. Detta förhållande, som skulle 
antyda förbättrade arbetsutsikter, beror på den starkt växande be
tydelse, som förmedlingsverksamheten för jordbruket erhållit, så att 
dennas siffror numera utgöra en väsentlig faktor. För att belysa 
den olikartade arbetstillgången inom jordbruket och inom öfriga 
yrkesgrenar meddelas därför efterföljande tablå. 

På 100 lediga platser kommo: 
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De nu anförda siffrorna gifva en klar belysning åt den grund
väsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket 
och öfriga yrkesgrenar. Medan arbetarne trängas med h varan dra 
vid försöken att finna platser inom stadsniannanäringarne, så finns 
inom landtarbetet ett stort öfverflöd på anställningar, som af brist 
på arbetssökande ej kunna besattas. Som förut framhållits, har 
dock återflyttningen till Jandet högst väsentligt ökats under infly
tande af de försämrade konjunkturerna på den industriella arbets
marknaden. 

Arbetslösheten har fortfarande varit af ganska betydlig omfatt
ning, framför allt naturligtvis bland byggnadsarbetarne å de orter, 
där arbetskonflikt rådde under försommaren, samt bland arbetarne 
inom de yrken, som närmast äro beroende af byggnadsverksamheten. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 
Augusti. 

a) Allmän öfversikt. 
Stockholm. Att döma af augusti månads förmedlingsrcsultat befinner sig arbets

marknaden uti en betydligt lugnare ställning än sedan ilera månader tillbaka. A 
m a n l i g a a f d e l n i n g e n rader visserligen ännu, exempelvis inom den mekaniska verk
stadsindustrien, afsevärd arbetsbrist, men blifva arbetstillfällena inom nämnda industri
gren ständigt flera. Afren byggnadsverksamheten har, sum en följd af kontiiktens bi
läggande, kunnat erbjuda et t större antal lediga platser. — K v i n n l i g a a f d e l n i n g e n . 
På grund af den mellan bokbinderiarbetare och vederbörande arbetsgifvare rådande 
konflikten bafva de inom nämnda fack anmälda lediga platserna ej kuimat t i l lsät tas 
Tillgången pä fabriksarbete bar i iillmänliet va r i t betydligt mindre än efterfrågen. 

Ytterligare 4 f o l k s k o l e b a r n hafva denna monad erhållit anställning, 8 såsom 
springbud och 1 såsom landtarbetare. 

Östergötlands län. Arbetstillgängen lika med föregående månad, d. v. s. klen inom 
do flesta yrken utom jordbruket, där bristen på arbetare, särskildt ladugårdsskötare, är 
stor. För laniltliruket möter äfven å kvinnliga afdelningen svårigheter l'å ti l lräcklig 
arbetskraft, särskildt mjölkjungfrnr. 

Norrköping. Inom byggnadsbransehen är arbetstillgängen fortfarande knapp, isyn
nerhet beträffande grofarbetarefacket: t i l l textilfabrikerna ingen nämnvärd efterfrågan 
å arbetskraft. Af de till jordbruket förmedlade platserna äro de allra flesta årstjänster. 
Tilllälligt arbete på landsbygden har endast i mindre utsträckning förmedlats, beroende 
därpå att i staden boende arbetslösa direkt sökt sig ut till landtgärdarna och erhållit 
sysselsättning vid skördearbetet. — För kvinnliga tjänare samt jordbruksarbetare, alla 
slag, finnes god ti l lgång på platser till oktolicrflyttningen. 

Karlskrona. Den m a n l i g a a r b e t s k r a f t e n har under månaden varit föga efter
frågad inom staden. Pä k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n liar däremot icke tillräckligt antal 
lämpliga sökande anmält sig för de lediga platserna. Från landtmännen i orten har 
ständigt ingått anmälan om lediga platser till den 34 okt. för gifta drängar, ladugårds
karlar oeh jungfrur, villiga a t t mjölka. 

Kristianstads län. Arbetstillgängen har var i t något bättre än under furegående 
månad, isynnerhet vid jordbruket, diir efterfrågan på arbetskraft varit större än an
sökan om arbete. Inom industrien har icke någon nämnvärd förbättring pa arbets-
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marknaden inträdt; möjligen inom byggnadsbransehen. Till den stundande oktober
flyttningen finnas många platser lediganmälda för dugliga tjänare och tjänarinnor inom 
alla fack ti l l såväl städerna som landsbygden. 

Malmö. Någon egentlig förbättring pä arbetsmarknaden har i stort sedt icke för
märkts, om man undantager jordbruket, som särskildt under senare delen af månaden 
haft riklig tillgäng pä, arbete för skörden. Det har också gått jämförevis lätt att fylla 
detta behof af arbetskraft, enär tillgången på arbete i staden varit ringa, men också 
på grund af den interlokala förbindelse, som numera finnes mellan kontoren af Sveriges 
offentliga arbetsförmedling och särskildt inom Rkåne och Blekinge. 

Lund. Tillgången på arbete i staden har under månaden visat tendens till för
bättring och har för höst- och tröskningsarbetare till landet varit mycket god. 

Hälsingborg. Ehuru arbetstillgången inom staden varit betydligt bättre än under 
jul i , har den dock varit otillräcklig och sämre än motsvarande månad föregående 
år. Den i staden öfverflödiga manliga arbetskraften har emellertid i ganska stor ut 
sträckning beredts arbete å landsbygden, där arbetstillgången varit särdeles god pä 
grund af pågående skördearbeten. — För mjölkjungfrur och viilrekommenderade kvinn
liga tjänare, alla slag, är arbetstillgången mycket god, särskildt till oktoberftyttiiingen. 

Göteborg. Under augusti månad har arbetsmarknaden varit i nedgående och gan
ska tryckt pä alla områden, förutom till jordbruket och det husliga arbetet, där det 
dagligen funnits mänga lediga platser. 3Iot slutet af månaden har dock någon för
bättring inträdt. 

Karlstad. Arbetsmarknaden har under augusti varit sämre än under motsvarande 
månad år 1907. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n råder hufvudsakligen brist på ladugårds-
skötare. Inom industrien finnes godt om arbetssökande men intet arbete. För höst
flyttningen finnas ett 100-tal lediga platser, meu för närvarande få sökande. 

Gäfle. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Ehuru arbetstillgången fortfarande måste be-
teeknas som dålig, har dock någon förbättring kunnat märkas, isynnerhet mot månadens 
slut, Byggnadsverksamheten i staden, ehuru obetydlig, sysselsätter dock alla yrkesmän 
i facket. - - K v i n n l i g a a f d e l n i n g e n . Fortfarande stor efterfrågan på tjänarinnor. 

Sundsvall. Arbetsmarknaden har under månaden varit god, äfven om en del hanm-
och stufveriarbetare varit sysslolösa någon tid, dä dessa i allmänhet ej söka något 
arbete utom sitt fack under sommaren. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har brist på 
dugliga tjänare i alla branscher varit radande. E t t fätal arbetssökande ha anmält sig 
för höstflyttningen, då däremot ett rät t stort antal platser finnas lediga. 

b) Tillgången på arbetskraft. 

Öfverflöd på arbetskraft. 

Yerkstadsarbetare. alla slag. fabriks- och 
grofarbetare, åkeriarbetare, yngre kon
torister. 

Byggnadssnickare, grofarbetare. handels
arbetare. 

Textilarbetare, brädgårdsarbetare, filare och 
bänkarbetare, byggnadssnickare o. tim
mermän, maskinister och eldare. grof
arbetare. alla slag. 

Brist på arbetskraft. 

Statkarlar. — Bokbinderiarbetcrskor, en
samjungfrur, diskerskor och köksor till 
restauranger. 

Ladugårdsskötare. — Mjölkjungfrur. kök
sor, hus- och ensamjungfrur till såväl 
städerna som landsbygden. 

Ladugårdsskötare. — Kvinnliga tjänare 
alla slag. 

Stockholm. 

Östergötlands län. 

Norrköping. 
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Metall- o. maskinarbetare, byggnadsarbe
tare, grofarbetare. — Kvinnlig handels
personal. 

Butiksbiträden, servitriser, ungkarlshus
hållerskor samt passgummor. 

Förvaltare, trädgårdsmästare, maskinarbe
tare, möbel- och modellsnickare, bygg
nadssnickare, murare, maskinister och 
eldaro, grofarbetare, alla slag, samt 
manliga och kvinnliga kontors-, butiks-
och lagerbiträden. 

Crrof- och fabriksarbetare, springpojkar. — 
Hjälpgummor och studentuppasserskor. 

Plätslagare, fllare, maskinarbetare, murare, 
byggnadssnickare, timmermän, maskini
ster, eldare, lagerarbetare, grofarbetare, 
springpojkar. — Tvätt- och rengörings
gummor samt kontorsstäderskor. 

Mekaniska arbetare, byggnadsarbetare, 
handelsarbetare, sjöfolk, grofarbetare. — 
Kvinnliga butiksbiträden, springflickor, 
serveringsflickor. 

Sågverksarbetare, järnarbetare, stenarbe
tare, byggnadssnickare, expediter, spring
pojkar och grofarbetare. 

Inom de flesta yrkesgrenar och fack. 

.Springpojkar. 

Karlskrona. 

Gifta drängar till landet. — Ladugårds
jungfrur. 

Drängar och mjölkjungfrur till landet 
samt kunniga ensamjungfrur till staden. 

Drängar, statare, ryktare och mjölkjung
frur till landet samt kvinnliga tjänare, 
alla slag. 

Jordbruksdrängar, ryktare. — Mjölkjung
frur, barnjungfrur, städerskor, kokerskor 
köksjungfrur, ensamjungfrur och pass
flickor. 

Ogifta'ryktare och jordbruksdrängar samt 
hofslagare. — Mjölkjungfrur, bagerskor, 
hushållerskor, kokerskor, hus- och barn
jungfrur, kunniga ensamjungfrur och 
diskerskor. 

Dugliga jordbruksarbetare. — Mjölkerskor, 
ensamjungfrur. 

Ladngårdsskötarc. — Kvinnliga tjänare af 
alla slag. 

Kokerskor och ensamjungfrur. 

Ensamjungfrur (nu och till höstflyttnin
gen), hushållerskor, kokerskor, köksor. 

September. 

a) Allmän öfversikt. 

Stockholm. Manl iga af del ningen. Läget i stort sedt oförändradt i jämförelse 
med föregående månad. Om byggnadsverksamheten har erbjudit någon större lifaktighet, 
hvilket tyckes framgå af månadens siffror, har däremot antalet arbetstillfällen inom 

Kristianstads län. 

Malmö. 

Lund. 

Hälsingborg. 

Göteborg. 

Karlstad. 

Gäfle. 

Sundsvall. 
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metall- och maskinindustrien åter visat en tendens till minskning. Tillgängen på 
kontors-, butiks- och lagerplatser har varit otillräcklig. Bristen på landtarbetare mera 
kännbar än sistlidne augusti. — K v i n n l i g a a f d c l n i n g e n . Bästa förmedlingsresul
tatet som någonsin erhållits. Tillgången på arbetskraft för hemmen något rikligare än 
samma månad förra året och i allmänhet af bästa slag. Flertalet anmälda platser äro 
ta t t i l l träda först den 24 instundande oktober. 

Östergötlands lan. God arbetstillgång inom jordbruket men hrist på arbetssökande, 
hade manliga och kvinnliga, som vilja taga årsplatser. Sista dagarna i mänaden ha 
många fått tillfällig anställning för bet- och rotfruktsupptagning. Godt om platser för 
hus- och ensamjungfrur men stor hrist på sökande. 

Norrköping. Arbetsmarknaden har under september visat någon större lif-
aktighet än under föregående månader, detta ej minst beträffande byggnads- och grof-
arbetarefacken. A kvinnliga afdelningen stor tillgång på isynnerhet husligt arbete. 
I textilbranschen fortfarande föga efterfrågan å arbetskraft. Till jordbruket är stor 
efterfrågan på arbetskraft, särskildt ladugårdskarlar och mjölkjungfrur. 

Karlskrona. Arbetsmarknaden har under månaden något förbättrats. E t t mera 
proportionerligt förhållande mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft har inträdt; 
dock har tillgången på arbetstillfällen inom staden ej fullt motsvarat de sökandes an
tal . För landsbygden däremot har ett motsatt förhållande varit rådande. — För kunniga 
kvinnliga tjänare finnes ständig tillgång pä lediga platser. 

Kristianstads län. Arbetstillgången har vari t mycket god inom jordbruket för så
väl manliga som kvinnliga arbetare, men har tillgången på arbetskraft icke på långt 
när motsvarat efterfrågan å densamma. Bristen på svenska landtarbetare torde dock 
icke vara så stor, som af rapporten framgår utan beror detta t i l l väsentlig del däraf, 
a t t arbetsförmedlingen ännu icke kan komma i förbindelse med den jordbruksarbeiande 
befolkningen i de provinser, där det egentliga öfverflödet på dylik arbetskraft finnes 
(Småland och Blekinge), så länge icke arbetsförmedlingen inom dessa provinser blifvit 
ordnad. 

Malmö. Under den gångna månaden har arbetsmarknaden i någon mån visat s t i t 
gande tendenser, särskildt hvad jordbruket beträffar. Inom handelsvärlden har i stor-
sedt ställningen varit normal. At t döma af tillgängliga lediga platser skulle mark
naden ansetts god, men en stor del af dessa platser skulle tillträdas först under okto
ber och en annan del voro lediga genom de inträffade konflikterna. — För kvinnliga 
tjänare, alla slag, har arbetstillgången varit och är fortfarande synnerligen god, 

lund. Tillgången pä arbete har denna månad varit bättre än någon föregående 
månad detta fir. Största delen af de lediga platserna äro tjänster till oktoberflyttnin
gen. Svårigheten at t besätta dem är som vanligt stor på grund af de platssökandes 
ovillighet a t t taga fast tjänst. 

Hälsingborg. Under senare delen af månaden har. med undantag för byggnads
facken och vissa andra industrigrenar, arbetstillgången inom staden varit jämförelsevis 
god men betydligt sämre än samma månad föregående år. I likhet med föregående 
månad har inom jordbruket rådt god arbetstillgång, men tillgängen på körvana jord
bruksarbetare, villiga att taga anställning pr månad, är otillräcklig. — För väl-
rekommenderade kvinnliga tjänare, alla slag, är arbetstillgången fortfarande mycket god. 

(luteborg. Under september månad har arbetsmarknaden varit mindre god och 
ganska tryckt på alla områden, förutom till jordbruket och det husliga arbetet, där det 
dagligen funnits många lediga platser. 

Karlstad. Arbetsmarknaden har nnder månaden varit god oeh ungefär lika med 
motsvarande månad förra året. Fortfarande godt om kringvandrande järn- och sten
arbetare, för hvilka platser alltid saknas. 

Cäfle. På m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången fortfarande varit ganska 
dålig isynnerhet för grof- och fabriksarbetare. Arbetssökande, som dagligen tillström-
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mat från »lika håll. hafva i regel blifvit afskedade från förut innehafda anställningar 
pä grund af arbetsbrist. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n råder fortfarande liflig efter
frågan pä tjänarinnor. 

Sundsvall. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden varit något sämre än 
samma månad föregående är. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n däremot har en rätt be
tydlig ökning förekommit af såväl ansökningar, lediga som tillsatta platser. 

Öffcrflöä på arbetskraft. 

Järnarbetare, maskinister och eldare. mu
rare, byggnadssnickare oeh timmermän, 
äkeriarbetare. magasinskarlar, lmtiks-
ooh iagerbiträden. — Fabriksarbeterskor. 

Maskinarbetare, byggnadssnickare, grof-
arbetare. 

Textilarbetare (manliga oeh kvinnliga), 
brädgärdsarbetare, järnarbetare, bygg
nadsarbetare, hoddrängar, åkeriarbetare, 
maskinister oeh eldare. grofarbetare. 

Hnnåelspersonal oeh yngre tjänsteflickor. 

Timmermän, sehaktnings- o. grofarbetare. 

inom samtliga yrken oeh faek utom till 
jordbruket. 

Springpojkar. — Hnndsksömmerskor, tvätt-
oeh rengöringsgummor. kontorsstäderskor 
oeh studentuppasserskor. 

Järnarbetare, murare, byggnadssnickare, 
timmermän, niureriarbetsmäu, grof- oeh 
fabriksarbetare, springpojkar, eldare och 
sjömän. -— Kontorsstäderskor oeh bjälp-
kvinnor. 

b) Tillgången på arbetskraft. 

Brist på arbetskraft. 

Gifta körkarlar t i l l landet. — Ensamjung
frur. 

Gifta jordbruksarbetare, ladugårdsskötare, 
såväl gifta som ogifta. — Tjänsteflickor 
t i l l städerna oeh landsbygden. 

Ladugårdskarlar, gifta o. ogifta. — Tjänste
flickor, alla slag, t i l l staden och lands
bygden. 

Gifta drängar. — Mjölkjungfrur t i l l landet. 

Alla slag af tjänare ti l l landtbruket. såväl 
manliga som kvinnliga, samt ensamjnng-
irur. 

Ryktare. gifta och ogifta, yngre drängar. — 
Kvinnliga tjänare, alla slag, såväl till 
staden som landsbygden. 

iStatdrängar, statryktare. ogifta drängar 
oeh rykta re, daglönare. —• Mjölkjung-
frnr oeh innejungfrur till landet, barn
jungfrur, städerskor, köks- och ensam
jungfrur samt passfliekor i staden. 

Ogifta ryktare och jordbruksdrängar mot 
månads- oeh årsaftal. — lljölkjungfrur, 
diskersk'T. dugliga hus-, köks- och en
samjungfrur. 

Stockholm. 

Östergötlands län. 

Norrköping. 

Karlskrona. 

Kristianstads län. 

Malmö. 

Lund. 

Hälsingborg. 
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Göteborg. 

Plåtslagare. iilare, maskinarbetare, handt-
langare. murare, snickare, timmermän, 
handels.arbetare. sjöfolk, grofarbetare. — 
Serveringsflickor. städerskor, spring-
rlickor. 

Järn- och stenarbetare, expediter, grof
arbetare. — Ungkarlshushållerskor. 

Inom alla yrken och fack å manliga af-
delningen. — Kvinnliga handelsbiträden 
och städerskor ti l l hotell. 

Bokhållare, expediter, springpojkar. — 
Springflickor. 

Jordbruks- och Iadugitrdgarbetare. såväl 
gi fta som ogifta, statkarlar. — Tjänste
flickor till landet, hus- och barnjung
frur, passflickor. 

Ladugårdsskotare. — Kvinnliga tjänare 
till landet. 

Springpojkar. — Kunniga ensamjungfrur. 

Jordbrnksdrängar. — Ladugårdsjungfrur, 
ensamjungfrur till landet. 

Karlstad. 

Gäfle. 

Sundsvall. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling augusti 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling augusti 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 



670 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING AUGUSTI 1 9 0 8 . 

Sveriges offentliga arbetsförmedling augusti 1908. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling a u g u s t i 1908. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 



672 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING AUGUSTI 1 9 0 8 . 

Sveriges offentliga 
Augusti månad 
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arbetsförmedling. 
å r 1908. 
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Sveriges offentliga 
Augusti månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
Augusti månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
Augusti månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling september 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling september 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling september 1908. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling september 1908. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
September månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
September månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
September månad 
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arbetsförmedling. 
å r 1908. 
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Sveriges offentliga 
September månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Registrering af sjukkassor i Sverige år 1908. 
Andra kvartalet. 

(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 
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Sjukkassornas och begrafningskassornas verksamhet 
i Danmark under år 1907. 

Den danske sjukkasseinspektörens berättelse för år 1907 visar, 
a t t vid nämnda års utgång antalet erkända s j u k k a s s o r i Danmark 
var 1,452. I denna siffra är sjukkassan å Färöarna äfven medräknad, 
hvilken kassa emellertid uteslutits ur i det följande meddelade tal. 

Af de danska städerna voro vid 1907 års slut endast 4 % — till
sammans 3 städer - utan erkänd sjukkassa och af landskommunerna 
endast 5 v Antalet medlemmar i landets sjukkassor uppgick till 
552,962, utgörande 31-6 K af befolkningen öfver 15 år. Sålunda var 
en tredjedel af landets vuxna befolkning medlemmar i erkända sjuk
kassor mot en fjärdedel år 1904 ock en femtedel år 1901. Af sjuk-
kassemedlemmarne voro 49-l K män och 50'9 % kvinnor. 

Sjukkassornas tillgångar (inkl. statsbidraget för år 1907) upp-
gingo vid årets slut till en summa af 6,070,133 kr., utvisande en 
ökning under 1907 af 376,322 kr. I genomsnitt per medlem utgjorde 
förenämnda behållning 10 kr. 98 öre. 

Nedanstående tabell gifver en öfversikt af kassornas inkomster 
och utgifter under 1907. 
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Utgiften i genomsnitt per medlem utgjorde för: 

Antalet sjukdagar per medlem uppgick till 5-2 för män och 4-6 
för kvinnor. 

Berättelsen innehåller vidare en redogörelse förde b e g r a f n i n g s -
k a s s o r s verksamhet, hvilka anmält sig hos inspektionen enligt lagen 
den 1 april 1905. Antalet sådana kassor uppgick vid 1907 års slut 
till 1,006. Deras fördelning, medlemsantal och tillgångar framgår 
af följande tabell. 

Försäkringssumman för de i förestående tabell under 1 a) upp
tagna begrafningskassorna utgjorde vid årets slut 11,459,640 kr. 
För öfriga kassor kunde summan ej med visshet angifvas; dock torde 
den ha uppgått till minst 42 milj. kr. för samtliga begrafnings-
kassor. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1908. 

(Preliminär redogörelse.) 

Andra kvartalet. 

Af förut redovisade under år 1907 samt under första kvartalet 
innevarande år påbörjade arbetsinställelser kvarstodo vid andra kvar
talets början såsom olösta: 

från år 1907 n:r 138, 153, 202, 206, 233, 274, 294 och 299 
samt från första kvartalet innevarande år n:r 1, 29, 37, 45, 46, 

51, 52, 53, 56, 57. 59, 64, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77 och 78. 
När n:r 206, 299, 1. 37, 45, 46, 52, 56, 64, 72, 73, 75, 77 och 78 

afslutats, finnes angifvet i nästföregående redogörelse. 
N:r 138, 153, 202, 233, 274 samt 76 hafva ej längre karaktär 

af aktuella arbetsinställelser. 
Af de öfriga 9 äro numera såvidt kändt 3 afslutade, näm

ligen : 

N:r 51 berörande gatstenshuggare vid Sternö och Torarp (Blek. 1.), påbörjad d. 4 
mars. afslutad d. 16 aug. genom kompromiss. 

N:r 53 berörande arbetare vid snickerifabrik i Örkelljunga, påbörjad d. 5 mars, 
afslntad d. 25 sept. genom kompromiss i hnfvudsak enligt arbetarnes fordringar. 

N:r 57 berörande stufveriarbetare i Ronneby, påbörjad d. 9 mars, afslntad d. 5 
juni enligt arbetsgifvarens villkor. 

Af ifrågavarande konflikter kvarstå sålunda vid denna redo
görelses afgifvande såsom pågående arbetsinställelser från år 1907 
n:r 294 samt frän första kvartalet innevarande år n:r 29. 59, 68, 69 
och 71. 

Af under 1908 års andra kvartal påbörjade arbetsinställelser 
redovisas härnedan 112, hvilka, enligt nu tillgängliga uppgifter, direkt 
berört inalles 1,049 arbetsgifvare och 29,039 arbetare. Af konflikterna 
hafva 49 börjat i april, 42 i maj och 21 i juni. (För andra kvar
talet under förlidet år voro de motsvarande siffrorna: 113 påbörjade 
arbetsinställelser — 40 i april, 44 i maj och 29 i juni — hvilka direkt 
berörde 446 arbetsgifvare och c:a 9,200 arbetare.) 

I hvad mån de olika yrkesgrenarne berörts af de under kvar 
talet påbörjade arbetsinställelserna framgår af tabellen å sid. 699. 

Till sin karaktär äro 88 strejker, 9 lockouter och 15 af blandad, 
obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 
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Antalet direkt berörda arbetsgifvare är med ett par undantag 
kändt i samtliga fall och uppgår, som nämndt, till 1,049. Hela antalet 
direkt berörda arbetare, hvarom dock uppgift saknas i 6 fall, utgör 
enligt tillgängliga uppgifter 29,039. 

Af dessa arbetsgifvare och arbetare berördes 267 arbetsgifvare 
och 7,814 arbetare af ofvannämnda 88 strejker, 16 arbetsgifvare och 
124 arbetare af de 9 lockouterna samt 766 arbetsgifvare och 21,101 
arbetare af de 15 arbetsinställelserna af blandad, obestämbar eller 
ej uppgifven karaktär. 

Antalet under andra kvartalet förlorade arbetsdagar t i l l följd af 
konflikter, p å b ö r j a d e under andra kvartalet , utgjorde sävidt kändt 
öfver 876,000, hvilken siffra dock måste anses för låg, alldenstund 
någon beräkning af förlorade arbetsdagar icke kunnat ske i 8 fall 
på grund af bristande uppgifter om arbetarnes antal eller konfliktens 
varaktighet. Kännbarast hafva konflikterna berört husbyggnadsarbe
te med c:a 532,0(30, sockerindustri med c:a 125,000, hamnarbete med c:a 
75,000 förlorade arbetsdagar, timmerflottningsarbete samt skomakeri-
yrket hvartdera med närmare 40,000 förlorade arbetsdagar samt läder-, 
hår- och gummivaraindustrien med något öfver 20,000 förlorade arbets
dagar.1) 

Y t t e r l i g a r e t i l l k o m m a omkr. 45,000 under årets andra kvartal 
förlorade arbetsdagar till följd af konflikter, påbörjade under å r 
1907 samt under innevarande års första kvartal . Dessa förlorade 
arbetsdagar fördela sig på olika industrier sålunda: 

Arbetarne hafva i 102 fall helt eller delvis tillhört facklig orga
nisation; i 10 fall hafva de däremot icke tillhört organisation eller 
saknas uppgift härom. 

Konflikternas hufvudorsaker voro i 77 fall lönefrågor, i 11 fall 
organisationsspörsmål samt i 22 fall diverse andra orsaker; i 2 fall 
saknas uppgift härom. 

Lönefrågorna gällde i 65 fall löneförhöjning, i 2 fall lönesänkning 
samt i 9 fall andra lönefrågor t. ex. omkost-och logisystemets af skaf
fande, utfående af till utbetalning förfallen innestående aflöning o. s. v. 

Organisationsspörsmålen voro i 4 fall fordran på föreningsrättens 
erkännande, i 6 fall fordran på kollektivaftals införande, samt i 1 
fall andra organisationsspörsmål. 

1) Den s. k. byggnadskonflikten, som afslntades under 1908 års tredje kvartal, med
förde i allt c:a 625.000 förlorade arbetsdagar; den samtidigt afslntade s. k. hamnarbetar-
konflikten c:a 120,000 arbetsdagar. 



ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE UNDER 2:DRA KV. 1 9 0 8 . 6 9 7 

Under gruppen andra orsaker inbegripas tvister om arbetstiden 
i 7 fall, om personliga förhållanden i 1 fall, om arbetares antagande 
och afskedande i 6 fall, om arbetets anordning i 4 fall, om tolkning 
af aftal i 2 fall samt om andra spörsmål i 2 fall, t. ex. om aftalstidens 
längd. — 1 20 fall har arbetarnes hufvudfordran uppgifvits vara 
kombinerad med andra yrkanden. 

Beträffande resultatet kan meddelas, a t t af de 112 konflikterna 
hafva 19 bilagts i enlighet med arbetarnes fordringar, 30 hafva 
ledt t i l l arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda 
villkoren, 54 hafva afgjorts genom kompromiss, i 6 fall är resultatet 
okändt; 3 konflikter äro ännu pågående. Af de 54 genom kom
promiss afgjorda konflikterna hafva 10 afslutats i hufvudsak enligt 
arbetarnes fordringar, 11 i hufvudsak enligt arbetsgifvarnes villkor 
samt 33 lösts efter ungefär lika stora eftergifter å ömse sidor. 

En sammanställning af de afslutade konflikternas orsaker och 
resultat, såvidt detta är kändt, ter sig på följande sät t : 

At t märka är det relativt stora antalet konflikter, hvilka under 
innevarande års andra kvartal , liksom under näst föregående kvar
tal, afslutats enligt arbetsgifvarnes villkor. Af de 103 under kvar
talet påbörjade och sedan afslutade arbetsinställelserna med kändt 
resultat hafva, såsom nämndt, 54 afslutats genom kompromiss, 30 
enligt arbetsgifvarnes villkor samt 19 enligt arbetarnes fordringar; 
motsvarande siffror för samma kvartal år 1907 voro resp. 51, 16 och 35. 

I 11 fall har statens förlikningsman medverkat vid konfliktens 
biläggande. 

Af de 112 redovisade arbetsinställelserna omfattade 1 (hamnarbete) 
hela riket, berörande 21 arbetsgifvare och c:a 3,000 arbetare, 1 (sko-
makeriyrket) södra och mellersta Sverige, berörande 19 arbetsgifvare 
samt 2,950 arbetare, samt 1 (husbyggnadsarbete) mellersta Sverige, med 
undantag af Värmland, samt dessutom Småland och Blekinge, be-
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rörande 519 arbetsgifvare samt 12,903 arbetare; återstående 109 
arbetsinställelser hade lokal karaktär. Arbetsinställelserna fördelade 
sig på följande sät t inom de olika delarne af landet: 

För öfrigt kan anmärkas, att, enligt de föreliggande uppgifterna, 
102 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar parterna emellan, 
under det att i 8 fall några dylika icke ägde rum; i 2 fall saknas 
uppgift i förevarande afseende. 

I fråga om aftals- och kontraktsbrott erkänna arbetsgifvare och 
arbetare hvardera i 1 fall, a t t aftalsbrott förelegat. I 2 fall fram
kasta arbetarne mot arbetsgifvaren och i 16 fall arbetsgifvaren mot 
arbetarne beskyllning i detta afseende. I 36 fall uppgifves sam
stämmigt intet aftals- eller kontraktsbrott hafva förekommit; i 35 
fall, angående hvilka uppgift föreligger endast från den ena parten, 
besvaras frågan likaledes nekande; i 21 fall saknas uppgift härom. 

Vidkommande här redovisade, under 1908 års andra kvartal in
träffade 112 konflikter hafva infordrade uppgifter inkommit från 
båda parterna i 58 fall, endast från arbetsgifvare i 34 fall samt 
endast från arbetare i 16 fall. I 1 fall föreligga uppgifter från ar
betsgifvaren och kommunalnämndens ordförande; i 1 fall från arbets
gifvaren och magistrat; i 2 fall slutligen endast från kommunalnämn
dens ordförande. 

Hela antalet under andra kvartalet pågående (under kvartalet 
påbörjade samt från år 1907 ocb första kvartalet innevarande år 
kvarstående) arbetsinställelser utgjorde sålunda 134 med tillsammans 
c:a 921,000 förlorade arbetsdagar. 
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Arbetsinställelser, påbörjade under andra kvartalet 1908 inom olika näringsgrenar. 
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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 1908. 
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 1908. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegie 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 1908. (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 1908. (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 1908. (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 1908. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommergkollegii 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 1908. (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 1908. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Kaffepriser i Stockholm och Hamburg 
åren 1861—1907. 

De i dessa »Meddelanden» månadsvis publicerade prisuppgifterna 
å vissa lifsförnödenheter i Sverige gå ej längre tillbaka i tiden än 
till juli 1903. För några varuslag hafva emellertid prisuppgifter 
kunnat erhållas äfven för tidigare år, och gäller detta särskildt be
träffande kaffe, hvarå prisfluktuationerna kunna följas ända till år 
1861. Detta har möjliggjorts genom välvilligt tillmötesgående från 
aktiebolaget Otto Dahlström & C:o i Stockholm, som benäget med
delat grosshandelspriserna pr kg. å prima Santos i Stockholm under 
åren 1861—1907. Ifrågavarande uppgifter hafva sammanförts i ne
danstående tabell, hvarvid äfven för jämförelses skull meddelats 
prisuppgifter å »brasilianskt» kaffe i Hamburg för motsvarande år, 
hvilka uppgifter hämtats från »Hamburgische Handelsstatistik 1907». 

Af tabellen framgår bland annat, at t kaffepriserna i genomsnitt 
stodo högst under femårsperioden 1871—75 och lägst under perioden 
1901—05. För höga kaffepriser utmärka sig äfven perioderna 1876 
—80 och 1886—95, hvaremot relat ivt låga priser äro a t t anteckna 
för tiden 1881—85 och 1896—1900. Under det at t grosshandelspriset 
pr kg. a prima Santos i Stockholm år 1890 utgjorde c:a 2 kr., be
löpte sig motsvarande pris år 1899 t i l l endast 83 öre och 1907 till 
89 öre. Kaffepriserna äro alltså för närvarande c:a 50 % billigare än 
vid slutet af 1880- och början af 1890-talet. 

Ehuru priserna i Stockholm och Hamburg icke äro med hvar-
andra fullt jämförbara på grund af a t t olika kvaliteter torde afses, 
kan det likväl vara af ett visst intresse att följa deras inbördes för
hållande under årens lopp. Särskildt fäster man sig vid, at t Stock
holmspriserna från och med år 1891 ej i samma grad som därförut 
öfverstiga priserna i Hamburg, ett förhållande som tydligen samman
hänger med den år 1890 införda högre tullsatsen ä kaffe i Sverige. 
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Kaffepriser i Stockholm och Hamburg åren 1861—1907. 



718 

Lifsmedelspriser å olika orter i 

Medelpris pr månad 



719 

riket januari 1907—augusti 1908. 

för samtliga (28) orter. 



720 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm.: Rörande priserna for halffet ost, olika sorters bröd (särskildt hvetebrödl och kaffe 
på, att olika kvalitéer afses. Med afseende å dessa varaslag möta nämligen stora svårigheter att 



märkes, att uppgifterna från olika orter äro mycket varierande, hvilket till stor del torde bero 
fixera begreppet »ordinär» vara. 

under juli månad år 1908. 721 
och medelpris. 



722 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under juli månad år 1908. (Forts.) 723 
och medelpris. 



724 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under juli månad år 1908. (Forts.) 725 
och medelpris. 



726 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under juli månad år 1908. 
Högsta, lägsta och medelpris. 



727 

Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under juli 1908. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 

Anm. Angående tillförseln af kreatur föreligga uppgifter endast för Malmö, där den under juli 
månad utgjorde: 1,309 n ö t k r e a t u r (däraf 219 tjurar och 136 kalfkor), 361 k a l f v a r , 429 f å r och l a m m 
samt 262 sv in . 



728 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm.: Rörande priserna för halffet ost. olika sorters br5d (särskildt hvetebröd) och kaffe 
a t t olika kvalitéer atses. Med afseende å dessa varnelag möta nämligen stora svårigheter att 



märkes, att uppgifterna från olika orter äro mycket varierande, hvilket till stor del torde bero på 
fixera begreppet >ordinär» vara. 

under augusti månad år 1908. 729 
och medelpris. 



730 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under augusti månad år 1908. (Forts.) 731 
och medelpris. 



732 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under augusti månad år 1908. (Forts.) 733 
och medelpris. 



734 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under augusti månad år 1908. 
Högsta, lägsta och medelpris. 



735 
Kreaturspriser 

(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under augusti 1908. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 

ANM. Angående tillförseln af kreatnr föreligga uppgifter endast för Malmö, där den under 
ju l i månad utgjorde: 1,.393 n ö t k r e a t u r (däraf 276 tjurar och 128 kalfkor), 327 k a l f v a r , 266 får och 
l a m m samt 188 s v i n . 



736 

Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—aug. 1907 och jan.—aug. 1908. 
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Arbetsmarknaden inom olika näringsgrenar i Sverige 
under tredje kvartalet 1908. 

Särskilda uppgifter rörande arbetsmarknadens läge inom landet 
under tredje kvartalet 1908 hafva lämnats af 304 arbetsgifvare med 
4f>,200 arbetare samt af 158 fackföreningar med sammanlagdt 20,700 
medlemmar. (Jfr »Meddel.» sid. 439.) Uppgifterna hafva till allra 
största delen insamlats genom Kollegii ombud i orterna, hvilka med 
ledning af dem och sin personliga kännedom om förhållandena ut
arbetat de i det följande meddelade särskilda ö f v e r s i k t e r n a för 
o l i k a y r k e n och o r t e r . 

För belysande af den a l l m ä n n a s i t u a t i o n e n å a r b e t s m a r k 
naden hafva de af arbetsgifvarne samt af arbetarnes organisationer 
afgifna uppgifterna inom den arbetsstatistiska afdelningen särskildt 
bearbetats, hvarvid framgått följande summariska resultat. 

Rörande tillgången på arbete hafva yttranden afgifvits af 297 
arbetsgifvare med 45,700 arbetare samt af 158 fackföreningar med 
20,700 medlemmar: 

Arbetsgifvarnes uppgifter: 

Fackföreningarnas uppgifter: 
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Rörande konjunkturerna i jämförelse med näst föregående kvartal 
anföra 267 arbetsgifvare med 41.900 arbetare: 

Rörande konjunkturerna i jämförelse med motsvarande kvartal 
föregående år rapportera 127 arbetsgifvare med 21,000 arbetare: 

Rörande tillgången på arbetskraft hafva omdömen afgifvits af 
278 arbetsgifvare med 43,800 arbetare: 

Arbetsmarknadens läge under tredje kvartalet synes med ledning 
af såväl här ofvan meddelade uppgifter som af ombudens omdömen 
för de särskilda orterna i allmänhet kunna betecknas såsom mindre 
godt — medelgodt. Enl igt arbetsgifvarnes uppgifter var arbetstill
gången under tredje kvartalet ungefär densamma som under närmast 
föregående kvartal eller medelgod; fackföreningarnas uppgifter där
emot angifva, a t t under kvartalet ytterligare en förskjutning ti l l det 
sämre ägt rum, så att arbetstillgången enligt dessa närmast kan be
tecknas såsom mindre god — dålig. Liksom under närmast före
gående kvartal synes arbetstillgången inom de flesta industrier jäm
väl under tredje kvartalet varit afsevärdt mindre än under mot
svarande tid föregående år. 

A r b e t s m a r k n a d e n s a l l m ä n n a l äge inom v i s s a v i k t i g a r e 
y r k e s g r e n a r torde kunna i korthet karaktäriseras på följande sätt 
(jfr de detaljerade redogörelserna här nedan). 

Liksom under innevarande års två föregående kvartal synes 
närings- och njutningsämnesindustrien äfven under tredje kvartalet 
föga berörts af de dåliga konjunkturerna i allmänhet, och arbets
tillgången har här fortfarande varit god. Inom hela närings- och 
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njutningsämnesindustrien rapportera 33 arbetsgifvare med 1,951 arbe
tare medelgod, 31 arbetsgifvare med 2,622 arbetare mer än medelgod 
samt blott 3 arbetsgifvare med 104 arbetare mindre än medelgod arbets-
tillgång. Af fackföreningarna rapportera 10 med 1,337 medlemmar 
medelgod, 14 med 999 medlemmar mer än medelgod samt 1 med 120 
medlemmar mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom textilindustrien har en bestämd försämring inträdt med 
väsentlig inskränkning i driften vid de flesta arbetsställen genom 
reducering såväl af arbetstid som af arbetskraft; i Stockholm synes 
dock arbetstillgången fortfarande hafva varit jämförelsevis god. 
4 arbetsgifvare med 1,024 arbetare rapportera medelgod, 3 arbets
gifvare med 948 arbetare mer än medelgod samt 9 arbetsgifvare med 
2,077 arbetare mindre än medelgod arbetstillgång; af fackförenin
garna rapportera 2 med 48 medlemmar medelgod samt 5 med 4,291 
medlemmar mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom beklädnadsindustrien synes en genomgående försämring in
trädt med däraf följande öfverflöd på arbetskraft samt reducering af 
arbetstiden. Som vanligt har arbetstillgången varit sämst inom 
skomakeriyrket, inom hvilket yrke under kvartalet stor arbetslöshet 
förelegat. 

Inom trävaruindustrien var arbetstillgången liksom under närmast 
föregående kvartal mindre god; 7 arbetsgifvare med 1,854 arbetare 
rapportera medelgod, 10 arbetsgifvare med 1,462 arbetare mer än 
medelgod samt 6 arbetsgifvare med 1,337 arbetare mindre än medel
god arbetstillgång. 

Inom metall- samt maskin- och skeppsbyggnadsindustrierna har för
sämringen fortfarit med inskränkning af driften utöfver hela linjen. 
Såväl reducering af arbetstid som af arbetskraft har i stor utsträck
ning förekommit. 20 arbetsgifvare med 6,746 arbetare rapportera 
medelgod, 24 arbetsgifvare med 3,446 arbetare mer än medelgod 
samt 22 arbetsgifvare med 3,850 arbetare mindre än medelgod 
arbetstillgång. 

Inom jord- och stenindustrien synes visserligen någon förbättring 
sedan närmast föregående kvartal ägt rum, troligen beroende på 
byggnadsverksamhetens återupptagande efter arbetsnedläggelsen inom 
byggnadsfacken, men var arbetstillgången äfven under detta kvartal 
inom hithörande industrigrenar mindre god. 

Inom byggnadsindustrien var arbetstillgången, trots det a t t man 
väntat at t rä t t mycket arbete skulle hopat sig under byggnadskon
fliktens fortgång, mindre god, och gäller detta särskildt för byggnads-
grofarbeturne. Undantag synes dock hafva förelegat beträffande 
målning och glasmästerirörelse, inom hvilka fack arbetstillgången 
torde hafva varit medelgod. 
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Jordbruk. 

N o r r k ö p i n g . Brist på gifta jordbruksarbetare, särskildt ladugårdskarlar, samt 
på mjölkerskor och andra kvinnliga tjänare. A tillfälliga skördearbetare har under 
kvartalet tillgången vari t tämligen god. Östergötlands jordbrukareförening omfattar 
cirka 400 arbetggifvare med sammanlagdt omkring 4,000 arbetare. Arbetstiden vid de 
större gårdarne 10, 10 '/• och 11 timmar. Kollektiva aftal förekomma ej. 

L u n d . Tillgången på arbete vid jordbruksnäringarna har vari t mycket god. I 
motsats t i l l hvad fallet varit under samma kvarta l föregående år, har inom jordbru
ket ingen brist på arbetskraft förelegat; arbetslönerna hafva till följd häraf varit något 
lägre i år än föregående år. De varierade under hösten mellan kr. I o 0 och 175 pr 
dag jämte fri kost och husrum. 

Statarna träffade i år aftal tidigare än vanligt : redan i augusti månad voro fler
talet sådana platser upptagna. 

K a r l s t a d . Under kvartalet har tillgången på arbetskraft inom jordbruket varit 
någorlunda tillfredsställande; behofvet af manlig arbetskraft har till en del fyllts 
med yrkesarbetare från städerna. Brist har dock förelegat på dagliga ladugårds-
skötare; denna brist tilltager år från år, enär den gamla stammen dör ut och inga 
yngre krafter numera vilja ägna sig åt detta arbete. 

Ö r e b r o . Tillgången på arbetskraft har fortfarande som vanligt vari t otill
räcklig. 

Grufdrift m. m. 

F a l u n . Arbetstillgången medelgod. 
M a l m b e r g e t . Tillgången å arbete har vari t jämn och god, om ock något mindre 

än under andra kvartalet 1908. 
Vid Gellivare Malmfälts grufvor hafva sysselsatts 1,643 man under juli och 1,646 

man under augusti. För extra personalen vid grufvorna höjdes vid kvartalets början 
aflöningen med 5 %. Dessutom hafva mindre förhöjningar i vissa ackordspris från 
samma tidpunkt beviljats. 

Vid Bergverksaktiebolaget Frejas grufbrytning i Koskullskulle har arbetstill
gången äfvenledes vari t god, om ock en tendens till nedgång visat sig. Sålunda sys
selsattes under juli , augusti och september resp. 290, 2)-0 och 260 man. 

Vid Nautanens Kopparfält äro förhållandena enahanda som förut, d. v. s. att allt 
arbete med grufbrytningen fortfarande ligger nere. Någon sannolikhet för arbetets 
återupptagande inom närmaste tiden finnes ej. 

K i r u n a . Vid Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag var arbetsstyrkan: 
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Under kvartalet hafva afsändts följande kvantiteter järnmalm: 

Arbetstillgången har liksom vid samma tid föregående år varit ganska god, sär-
skildt hvad grufdriften beträffar. Någon nämnvärd arbetslöshet har ej varit rådande. 

Närings- och njutningsämnesindustrien. 

Kvarnindustrien. 

Stockholm. God arbetstillgång med delvis öfvertidsarbete. 
Eski ls tuna. Arbetstillgången har varit god och bättre än under föregående 

kvartal. Sedan den nya skörden, som är af utmärkt beskaffenhet, kommit i markna
den, har efterfrågan betydligt ökats. 

Norrköping. God arbetstillgång. 
Kalmar. Arbetstillgång lika med föregående kvartal. 
Malmö. Arbetstillgången normal och lika som under föregående kvartal. Öf

vertidsarbete har förekommit för 48 arbetare med tillsammans 3,168 timmar. 
Örebro. Tillgången på arbetskraft fullt tillräcklig. 
Gäfle. Arbetstillgången god med normal tillgång på arbetskraft. 

Bageriyrket. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. Genom Stock
holms bageriers arbetsbyrå har anskaffats tillfälligt arbete åt 479 samt stadigvarande 
arbete åt 76 personer. 

Uppsala. Arbetstillgången god och i någon mån förbättrad sedan föregående 
kvartal. 

Eski l s tuna . Arbetstillgången god och c:a 10 % bättre än under föregående 
kvartal. 

Norrköping. Liksom under föregående kvartal jämförelsevis god arbetstill
gång. Fackföreningen räknade vid kvartalets slut 53 medlemmar, hvaraf 3 voro ar
betslösa i 68 dagar. 

Kalmar. God arbetstillgång. Arbetslönerna vid Kalmar ångbageri höjda 
med 20 %. 

Karlskrona. Tillgången på arbete var god; tillgången på arbetskraft normal. 
Kr i s t i ans tad . Arbetstillgången god. Två nya bagerier hafva under kvartalet 

tillkommit. Någon arbetslöshet har icke förekommit. 
Malmö. Arbetstillgången jämn. 
Hälsingborg. Arbetstillgången normal. Något öfverflöd på manlig arbetskraft. 
Göteborg. Inom bageriyrket var arbetstillgången god liksom nnder föregående 

kvartal. 
Tillgång och efterfrågan på arbetskraft hafva motsvarat hvarandra. 
Gäfle. Arbetstillgången medelgod med öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsvall . Arbetstillgången mindre god. Något öfverskott af arbetskraft 

förekom. Genom kollektivaftal af den 27 juli har någon förhöjning i arbetslönerna 
inträdt. 
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Sockerindustrien m. m. 

S t o c k h o l m . Fortfarande god och jämn arbetstillgång med i regel över t ids 
arbete inom bitsockertillverkningen. 

Inom karamelltillverkningen god samt inom chokladtillverkningen medelgod ar
betstillgång; något öfverflöd på arbetskraft inom bådadera. 

N o r r k ö p i n g . Normal arbetstillgång. 
M a l m ö . Inom choklad- och konfektbranschen normal arbetstillgång. 
L n n d . Arbetstillgången mycket god. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången god. Öfverflöd på arbetskraft. En fabrik sys

selsatte nnder juli 266, ang. 357 och sept. 383 arbetare. 
G ö t e b o r g . Arbetstillgången under kvartalet normal, lika som under föregående 

kvartal. Tillgång och efterfrågan på arbetskraft hafva motsvarat hvarandra. 
Inom choklad- och karamellfabrikationen har arbetstillgången varit under medel

måttan. På arbetskraft var god tillgång. Under en del veckor hafva några af 
personalen uteslutits på grund af brist på arbete. 

En härvarande choklad- och karamellfabrik sysselsatte nnder tiden april—sept. 
följande antal arbetare: 

Ö r e b r o . Vid karamell- och chokladfabrikerna normal tillgång på såväl arbete 
som arbetskraft. 

G ä f l e . Karamelltillverkningen hade medelgod arbetstillgång med normal tillgång 
på arbetskraft. 

S ö d e r h a m n . Karamelltillverkningen har under kvartalet gått uppåt. Flera ar
betare hafva anställts, aflöningen har måst höjas med 1 ä 2 kr. pr vecka; arbetstill
gången god och i jämförelse med motsvarande tid under föregående år förbättrad. 

S u n d s v a l l . Arbetstillgången inom karamelltillverkningen normal. 

Brännvinsbrännerier och punschbryggerier m. m. 

S t o c k h o l m . God arbetstillgång inom spritförädlingsbranschen; medelgod arbets
tillgång inom jästtillverkningen. 

Bryggeriindustrien. 

S t o c k h o l m . Inom öl- och svagdrickstillverkningen medelgod arbetstillgång med 
normal tillgång på arbetskraft: inom portertillverkningen god arbetstillgång, dock något 
mindre omsättning än under motsvarande kvartal 1907. Vid mineralvattenfabrikerna 
medelgod arbetstillgång. 

U p p s a l a . Arbetstillgången sedan föregående kvartal något försämrad. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god, lika med föregående kvartal. 
N o r r k ö p i n g . Medelmåttig arbetstillgång. 
K a l m a r . Arbetstillgången medelmåttig. Något öfvertidsarbete har förekommit-
K a r l s k r o n a . Förhållandena oförändrade. 
K r i s t i a n s t a d . Mindre god arbetstillgång. Öfverflöd på arbetskraft har före

kommit. 
M a l m ö . Arbetstillgången jämn. 
L u n d . Inom öltillverkningen har arbetstillgången varit god: inom vattenfabri

kationen däremot mindre god. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången god. God tillgång på arbetskraft. 
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G ö t e b o r g . Inom bryggeriindustrien var arbetstillgången normal och något bättre 
än under föregående kvartal; på arbetskraft god tillgång; arbetstiden har reducerats 
för kvinnliga arbetare med ända till 2 ä 3 dagar i veckan. 

Gäf le . God tillgång på arbete med normal tillgång på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången jämn, motsvarande tillgänglig arbetskraft. Vid 

läskedryckstillverkningen har 2 timmars öfvertidsarbete förekommit dagligen under 
kvartalet. 

Tobaksindustrien. 

S t o c k h o l m . Jämförelsevis god arbetstilIgång; öfverflöd på arbetskraft synes 
dock hafva förelegat; vid de flesta fabriker har åtminstone för någon del af persona
len reducering af arbetstiden ägt rum. 

U p p s a l a . Arbetstillgången god och oförändrad. 
N o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång med något öfverflöd på arbetskraft samt 

något förkortad arbetstid. 
K a r l s k r o n a . Fortfarande god tillgång på arbete. 
M a l m ö . Arbetstillgången mindre god. 
L u n d . Arbetstillgången god. 
H ä l s i n g b o r g . I likhet med föregående kvartal god arbetstillgång med jämn 

tillgång på arbetskraft. 
F a l u n Inom tobaksindustrien har arbetstillgången varit god. Brist på arbets

kraft bar förekommit. 
G ä f l e . Arbetstillgången god och något förbättrad. 

Mejerihandteringen. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången medelgod, lika med motsvarande tid före
gående år. 

Malmö. God arbetstillgång. 
Ö r e b r o . Jämn arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 

Margarintillverkningen. 

K a l m a r . Arbetstillgången tämligen god; försämring i jämförelse med föregående 
kvartal på grund däraf, att priset på natnrsmöret (bondsmör) var i t särdeles lågt, hvar-
igenom margarinkonsumtionen minskats. 

Ma lmö . Arbetstillgången jämn. 
G ö t e b o r g . Inom margarinindustrien är arbetstillgången — i likhet med under 

föregående och motsvarande kvartal i fjol — god. Tillgång och efterfrågan på arbets
kraft hafva motsvarat hvarandra. 

Slakteri- och charkuteriyrket. 

S t o c k h o l m . Tämligen god arbetstillgång; reducering af arbetstiden på grund 
af bristande arbetstillgång har dock förekommit vid en del arbetsställen. I hufvud-
sak lika förhållanden som under föregående kvartal och motsvarande kvartal 1907. 

U p p s a l a . Arbetstillgången normal och oförändrad. 
N o r r k ö p i n g . Medelmåttig arbetstillgång med jämn tillgång på arbetskraft. 
K a l m a r . Arbetstillgången god, kanske något bättre än under samma tid före

gående år. 
Ma lmö . Arbetstillgången normal. 
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Göteborg. Inom slakteri- och charkuteriyrket var arbetstillgången normal, dock 
något sämre än nnder föregående kvartal: på arbetskraft fanns något öfrerflöd: arbets
tiden var i genomsnitt 48 timmar pr vecka. Lönen har ökats med 2 kr. pr vecka 
sedan motsvarande kvartal 1907. 

Gäfle. Arbetstillgången medelgod med öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången god. Hvarken öfverflöd eller brist på arbetskraft. 

Ställinngen i det hela densamma som nnder motsvarande tid 1907. 

Textilindustrien. 

Stockholm. Inom textilindustrien tämligen god arbetstillgång. Vid en fabrik 
med c:a 350 arbetare har arbetstiden reducerats från 57½ till 50 timmar pr vecka. 

Norrköping. Mindre god arbetstillgång med öfverflöd på i synnerhet manlig 
arbetskraft. Vid tio textilfabriker — däraf sex större — har arbetstiden förkortats 
delvis endast i väfverierna, vid en fabrik till 32 timmar, vid fyra till 45, vid en till 
48, vid två till 50 och vid två till 55 timmar pr vecka. Ordinarie arbetstiden är 60 
å 62 V» timmar. Vid en fabrik har inskränkningen skett till följd af ombyggnad, vid 
öfriga fabriker på grund af minskad tillgång på arbete. 

Textilarbetareförbundets härvarande olika afdelningar räknade under juli 2,035, 
aug. 1,875 och under sept. 1,850 medlemmar. 

Inom färgeribranschen fortfarande mindre god arbetstillgång med öfverflöd på 
arbetskraft. 

Jönköping. Inom textilindustrien har någon inskränkning i arbetsdriften icke 
ägt rum. Ställningen torde fortfarande vara tryckt. 

Kar l skrona . Tillgången på arbete god. 
Kr i s t i ans t ad . Arbetstillgången medelgod och lika med föregående kvartal. 
Malmö. Vid samtliga 15 arbetsplatser betecknas arbetstillgången som myc

ket dålig. Väsentlig förkortning af arbetstiden har förekommit vid flera fabriker. Vid 
repslagerierna normal arbetstillgång. 

Lund. Inom textilindustrien har reducering ägt rum af såväl arbetstid som ar
betareantal. Arbetstillgången dålig. 

Häls ingborg. Arbetstillgången fortfarande dålig, dock något bättre än under 
närmast föregående kvartal. Öfverflöd på arbetskraft, både manlig och kvinnlig. Ar
betstiden förkortad på grund af bristande arbetstillgång. 

Halmstad. Tillgången på arbete betydligt mindre än nnder föregående kvartal. 
Under senare delen af kvartalet har på grund af minskad arbetstillgång arbetet måst 
inställas på lördagarna. 

Göteborg. Inom möbeltygs- och mattfabrikationen var arbetstillgången dålig, 
ungefär lika som under föregående kvartal, men betydligt sämre än under motsva
rande tid 1907. Detta torde hufvudsakligast bero på de dåliga tiderna, hvarigenom 
efterfrågan på dessa artiklar betydligt minskats. På arbetskraft var god tillgång. 

Arbetstiden har vid en del fabriker förkortats på grund af minskad tillgång 
på arbete. 

En härvarande fabrik sysselsatte under årets 3:ne första kvartal resp. 150, 130 
och 115 arbetare. 

Inom färgeri- oah handfabrikationen var arbetstillgången knapp och lika med 
föregående kvartal. På arbetskraft var god tillgång, i synnerhet på manlig sådan. 

Borås. I allmänhet reducerad arbetstid; någon minskning af arbetsstyrkan har 
icke ägt rum. På några fabriker har arbetet bedrifvits endast fyra dagar i veckan. 

Örebro. Arbetstillgången något sämre än föregående kvartal. 
Gäfle. Arbetstillgången dålig och försämrad med reducering af arbetstiden. 
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Beklädnadsindustrien. 

Hattillverkningen. 

Stockholm. Inom strå- och filthattillverkningen normal arbetstillgang med 
tillräcklig arbetskraft. 

Karlskrona. Arbetstillgången var ytterligare försämrad, beroende på otillräck
lig omsättning af de till afnämame under förra säsongen levererade varor, hvarför be
ställningarne nu i motsvarande mån minskats. Följden har blifvit, dels att arbetstiden 
förkortats till omkring 42 timmar i veckan, dels att arbetsstyrkan reducerats från 158 
till 135 arbetare. 

Malmö. Arbetstillgången god. 

Skrädderi- och sömnadsyrket. 

Stockholm. Arbetstillgången mindre god med öfverflöd på arbetskraft. Redu
cering af arbetstiden har förekommit. 

Uppsala. Arbetsförhållandena i hufvudsak oförändrade sedan föregående kvartal. 
Esk i l s tuna . Arbetstillgången mindre god. 
Norrköping. Inom konfektionsbranschen medelmåttig och inom handskrädderiet 

ej fullt god arbetstillgang, dock ej öfverflöd på arbetskraft. 
Kalmar. Arbetstillgången normal. 
Karlskrona. Tillgången på arbete god; tillgången på arbetskraft likaledes god. 
Malmö. Inom herrskrädderibranschen har arbetstillgången varit mindre god. 
Hälsingborg. Arbetstillgången mindre god inom skrädderiyrket och sämre än 

nnder föregående kvartal på grund af yrkets säsongnatur. 
Inom linnesömnadsbranschen normal arbetstillgang. 
Halmstad. Arbetstillgången mindre god, sämre än nnder föregående kvartal. 

Öfverflöd på arbetskraft har rådt. På grund af den minskade tillgången å arbete har 
full sysselsättning ej alltid kunnat beredas åt arbetarne. 

Göteborg. Inom skrädderiyrket var arbetstillgången mindre god, ungefär den
samma som under föregående kvartal. På arbetskraft var god tillgång; arbetstiden 
har förkortats på grund af minskad tillgång på arbete. 

Inom konfektionsbAnschen var arbetstillgången mycket god, bättre än under 
föregående och ungefär lika som under motsvarande kvartal 1907. Tillgång och efter
frågan på arbetskraft hafva motsvarat hvarandra. 

På en arbetsplats utgjorde veckoförtjänsten: 

Borås. Beklädnadsindustrien har, hvad handtverkerierna beträffar, haft någor
lunda god tillgång på arbete. 

Örebro. Förhållandena något sämre än i fjol. 
Gäfle. Arbetstillgången medelgod med någon försämring i herrskrädderiet. Öf

verflöd på arbetskraft. 
Söderhamn. Arbetstillgången mindre god på grund af säsongförhållanden; öf

verflöd på arbetskraft. Egentlig arbetslöshet föreligger dock ej. 
Sundsval l . Arbetstillgången god, dock under juli och ang. något mindre än i 

juni. Hvarken öfverflöd eller brist på arbetskraft. Förhållandena i sin helhet de
samma som under motsvarande tid 1907. 
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Trikåfabrikationen. 

S t o c k h o l m . Arbetstillgången medelgod. Hos en arbetsgifvare med c:a 40 ar
betare har arbetstiden reducerats från 9 ½ till 6 ½ timmar pr dag. 

K a r l s k r o n a . Arbetsförhållandena äro sedan längre tid oförändrade. 
M a l m ö . Arbetstillgången mycket dålig. 
G ö t e b o r g . Arbetstillgången knapp och lika med föregående kvartal . 
B o r å s . Trikåfabrikationen har haft mycket litet arbete; inskränkning har ägt 

rum både beträffande arbetstiden och arbetarnes antal. 

Skomakeriyrket. 

S t o c k h o l m . Dålig arbetstillgång med stort öfverflöd på arbetskraft. Af sko-
fabriksarbetarefackföreningens 720 medlemmar voro under kvartalet 54 arbetslösa på 
grund af bristande tillgång på arbete med tillsammans 1,346 förlorade arbetsdagar; 
under motsvarande kvar ta l 1907 voro 17 fackföreningsmedlemmar arbetslösa. 

U p p s a l a . Arbetstillgången har fortfarande varit dålig, äfven om någon förbätt
ring kunnat skönjas under kvartalets sista månad. Förkortad arbetstid har förekom
mit nnder juli—ang. vid den största härvarande fabriken, berörande 119 arbetare. 

K s k i l s t u n a . Arbetstillgången medelgod l ika med föregående kvartal. 
N o r r k ö p i n g . Under tredje kvartalet var vid härvarande skofabrik arbetstiden 

inskränkt med två t immar pr vecka. Inom handskornakeriet jämförelsevis god arbets
tillgång. 

K a l m a r . Arbetstillgången god. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången var medelgod. Något öfvertidsarbete förekom 

såväl vid fabriks- som handarbete. 
Ma lmö . Inom handskomakeriyrket betecknas arbetstillgången som dålig, sämre 

än under föregående kvartal och mycket sämre än under motsvarande tid föregående 
år. För 143 arbetare inom facket hafva 382 arbetsdagar gått förlorade på grund af 
brist på arbete. 6 arbetare hafva erhållit arbetslöshetsunderstöd med tillsammans 
172 kronor. 

Skofabriksarbetarne hafva nnder kvartalet haft mycket dålig arbetstillgång. Vä
sentlig förkortning af arbetstiden har förekommit. 23 arbetare hafva gått arbetslösa 
med tillsammans l i 9 förlorade arbetsdagar. 15 arbetare hafva erhållit arbetslöshets
understöd med tillsammans 109 kr. 

H ä l s i n g b o r g . Vid handskomakeriyrket har arbetstillgången varit normal med 
god tillgång på arbetskraft. 

Vid skofabrikerna har arbetstillgången, i likhet med föregående kvartal, varit 
dålig och betydligt sämre än under motsvarande t id 1907. 

Af olika orsaker voro 23 skoarbetare arbetslösa i tillsammans 770 dagar. 
H a l m s t a d . Tillgången å arbete medelgod och i hufvudsak densamma som un

der föregående kvartal . Vid den af en del skomakaremästare gemensamt uppsatta re
parationsverkstaden ha 8 man haft anställning, och utgör minimilönen därstädes 25 
kr. pr vecka. 

Ö r e b r o . Förhållandena äro oförändrade. Arbetstillgången dock något sämre än 
i fjol, beroende bl. a. på att en stor skofabrik härjats af eldsvåda. 

G ä f l e . Arbetstillgången medelgod med öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången god. Brist på arbetskraft. 

Handsk-, möss- och pälsvarufabrikationen. 

S t o c k h o l m . God och jämn arbetstillgång, dock mindre antal beställningar än 
under motsvarande kvartal 1907. 

Ma lmö . Arbetstillgången något sämre än under förra kvartalet. Förkortning 
af arbetstiden har förekommit med 2 ä 3 t immar pr dag. 
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Lund. Inom handskmakareyrket har försämring inträdt. Under kvartalet ha 
39 arbetare varit arbetslösa sammanlagdt 2,200 dagar. Arbetstillgången dålig. 

Hälsingborg. Arbetstillgången mycket dålig och sämre än under såväl före
gående kvartal som motsvarande kvartal 1907. Arbetstiden förkortad på grund af 
otillräcklig arbetstillgång. 

Örebro. Tillgång på arbete något sämre. Omsättningen har tydligen lidit af 
de tryckta konjunkturerna. 

Annan beklädnadsindustri. 

Stockholm. Inom käpp- och paraplybranschen mindre god arbetstillgång, sämre 

än under motsvarande kvartal 1907. 
Vid tvätt- och badinrättningar jämn och god arbetstillgång. 
Malmö. Inom barberare- och frisörfacket betecknas arbetstillgången som dålig. 

Läder-, hår- och gummivaruindustri. 

Stockholm. Inom borstbinderiyrket medelgod arbetstillgång. Någon förbätt
ring i förhållande till närmast föregående kvartal men försämring i förhållande till 
motsvarande tid 1907. 

Uppsala. Arbetstillgången god med någon förbättring sedan föregående kvartal. 
Karlskrona. Arbetstillgången var inom garfveriindustrien fortfarande medelgod. 
Malmö. Inom gummi fabrikationen har arbetstillgången varit mycket god. Inom 

sadelmakeri- och reseffektbranschen god; förhållandena lika som under samma tid före
gående år. 

Lund. Inom läderindustrien har för garfveriarbetare arbetstillgången varit god. 
Genom nytt löneaftal har en löneförhöjning af 3 ä 350 kr. pr vecka inträdt. Arbets
tiden är fastställd till 58 timmar pr vecka. 

Hälsingborg. Inom sadelmakeri- och reseffektbranschen var arbetstillgången 
dålig, Bämre än under föregående kvartal och betydligt sämre än under motsvarande 
tid 1907. Öfverflöd på arbetskraft. 

Inom tapetserareyrket var arbetstillgången mindre god och sämre än under samma 
tid föregående år. Delvis öfverflöd på arbetskraft. 

Vid Hälsingborgs gummifabriks aktiebolag var tillgången på arbete och arbets
kraft normal. 

Halmstad. Arbetstillgången mindre god; ställningen sämre än under föregående 
kvartal; öfverflöd på arbetskraft har rådt, så att många inom yrket förut anställda 
ha måst söka sig annat arbete. Jämfördt med förhållandena under motsvaranda tid i 
fjol har ställningen på arbetsmarknaden inom läderindustrieu varit åtskilligt sämre, 
detta till god del beroende på skofabriksarbetarekonflikten. 

Göteborg. Tnom reseffektbranschen var arbetstillgången normal och något bättre 
än under föregående kvartal, men betydligt sämre än under motsvarande tid 1907. På 
arbetskraft var god tillgång. 

Yrkeslärd manlig väskarbetare, resp. sadelmakare åtnjuter i allmänhet, med 
573,j timmars arbetsvecka, en förtjänst af kr. 24 ä 25 pr vecka; dugliga kvinnliga 
arbetare förtjäna från 17 till 18 kr. pr vecka. Förkortning af arbetstiden har före
kommit. 

Gäfle. Arbetstillgången i gariVerierna medelgod, något förbättrad med öfver
flöd på arbetskraft. Sadelmakeriyrket hade dålig arbetstillgång, sämre än förut, med 
öfverflöd på arbetskraft. 

Söderhamn. Tapetserareyrket (förenadt med sadelmakeri) har haft ganska god 
tillgång på arbete; arbetskraften har räckt till. 
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Trävaruindustr ien. 

Sågverk och brädgårdar. 

N o r r k ö p i n g . Mindre god arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
K a r l s k r o n a . God arbetstillgång; öfvertidsarhete har förekommit. 
H ä l s i n g b o r g . Vid härvarande sågverk och brädgårdar var arbetstillgången 

dålig. Öfverflöd på arbetskraft. 
K a r l s t a d . Härvarande trenne sågverk ha ej kunnnt sysselsätta alla arbetare, 

som förut varit anställda. 
Gäf l e . Ehuru inga uppgifter ingått från hvarken arbetsgifvare eller arbetare, 

torde arbetstillgången få betecknas som medelgod med ständigt öfverflöd på ar
betskraft. 

S ö d e r h a m n . Arbetstillgången ganska god, hvarken brist eller öfverflöd på ar
betskraft, ställningen ungefär lika som under föregående kvartal . En brädgård har 
under kvartalet nedlagts, en annan kommer att nedläggas nästa kvartal. 

S u n d s v a l l . Arbetstillgången god, i allmänhet motsvarande tillgänglig ar
betskraft. 

L u l e å . På grund därutaf a t t Altappens sågverk nedbrunnit, blef hela arbets
styrkan därstädes (c:a 650 arbetare) utan arbete och måste söka sig arbetsförtjänst, 
hvar helst sådan yppat sig. 

Snickerier och annan träförädlingsindustri. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god, lika som under föregående kvartal. Under 
kvartalet har för tapetserare timaflöningen höjts från 40 till 50 öre och ackordsprisen i 
proportion härefter. 

N o r r k ö p i n g . Mindre god arbetstillgång med någon förbättring mot slutet af 
kvartalet; förkortad arbetstid och öfverflöd på arbetskraft. 

Inom möbelfabrikationen god arbetstillgång, större än under föregående kvartal ; 
öfvertidsarhete har förekommit. 

J ö n k ö p i n g . Inom snickeribranschen klagas öfver dålig arbetstillgång — sämre 
än under föregående kvartal . Öfverflöd på arbetskraft. Afskedande af arbetare synes 
dock icke hafva ägt rum. 

Inom trätoffel- och takpappfabrikationen har arbetstillgången vari t normal. Hvar
ken förbättring eller försämring mot föregående kvartal, ej heller öfverflöd eller brist 
på arbetskraft. 

Arbetstillgången inom spånasktillverkningen har varit mycket god och bättre än 
under föregående kvartal . Brist på minderåriga arbetare. 

K a r l s k r o n a . Inom fabrikssnickeriet var arbetstillgången dålig, sämre än untier 
föregående kvar ta l ; förkortning af arbetstiden har stundom förekommit. Öfverflöd på 
arbetskraft r idde fortfarande. 

Inom möbelindustrien var däremot liksom förut arbetstillgången god. 
M a l m ö Dålig arbetstillgång inom maskinsnickarebranschen, sämre än under före

gående kvartal och samma t id föregående år. 62 arbetare sysselsättas inom facket, 
och hafva 20 af dessa varit arbetslösa med tillsammans 308 förlorade arbetsdagar. 

Inom möbelsnickareyrket betecknas arbetstillgången såsom dålig, något bättre än 
under föregående kvartal, sämre än under samma tid föregående år. 380 arbetare 
sysselsättas inom facket, och hafva dessa under kvartalet förlorat sammanlagdt 2,082 
arbetsdagar på grund af arbetsbrist. 

Arbetstillgången inom tapetserareyrket betecknas som mycket dålig; förkortning 
af arbetstiden har förekommit med 2 a 3 t immar pr dag under jul i och ang. 31 ar
betare hafva tillsammans förlorat 696 arbetsdagar på grund af arbetsbrist. 
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Arbetstillgången god och jämn inom korgmakarefacket. 
L u n d . Inom träförädlingsindustrien mindre god arbetstillgång på grnnd af min-

skad byggnadsverksamhet. Inom möbelindustrien mindre god arbetstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången mindre god; öfverflöd på arbetskraft. 
Arbetstillgången inom möbelindustrien mindre god, betydligt sämre än under 

samma tid föregående år; öfverflöd på arbetskraft. 
Arbetstillgången inom tuonbinderiyrket betecknas som mindre god och sämre än 

under samma kvartal 1907. Yrket är i tillbakagående. 
Arbetstillgången inom korgmakeriyrket god, dock något sämre än under motsva

rande tid 1907. Tillgången på arbetskraft tillräcklig. 
H a l m s t a d . Inom möbelsnickeriyrket har arbetstillgången varit dålig. Öfver

flöd på arbetskraft har i någon mån förekommit. Sedan den 1 ang. är timlönen höjd 
med 1 öre. Vid en möbelfabrik har under hälften af kvartalet arbetstiden varit min
skad till 6 timmar pr dag på grund af bristande tillgång å arbete. I det hela taget 
har ställningen inom yrket varit ej så litet sämre än under motsvarande t id 1907. 

Arbetstillgången inom träförädlingsindustrieu i öfrigt medelgod. Öfverflöd på ar
betskraft har förekommit. 

G ö t e b o r g . Vid en snickerifabrik med 297 arbetare var arbetstillgången, i lik
het med föregående kvartal, mycket dålig och vida sämre än under motsvarande kvar
tal 1907; för ett 90-tal af arbetarna har lönen höjts med 1 öre pr timme. Arbetstiden 
reducerad på grund af minskad tillgång på arbete. Vid en annan snickerifabrik med 
184 arbetare var arbetstillgången jämförelsevis god och ungefär lika som under före
gående kvartal. 

Vid öfriga snickeri- och lådfabriker har arbetstiden reducerats på grund af min
skad tillgång å arbete. 

Inom modellsnickareyrkct var arbetstillgången mindre god, dock något bättre än 
under föregående kvartal ; god tillgång på arbetskraft. 

Modellsnickarnes fackförening räknade under kvartalets månader resp. 38, 37 och 
38 medlemmar; af dessa voro två arbetslösa. 

B o r å s . Vid snickerifabrikerna minskad tillgång på arbete; någon nämnvärd in
skränkning i arbetstid eller arbetarnas antal har dock icke ifrågakommit. 

Gäf le . Medelgod arbetstillgång, något bättre än under föregående kvartal, men 
sämre än under föregående års tredje kvartal. Delvis öfverflöd på arbetskraft; under 
första delen af kvartalet förkortad arbetstid. 

S u n d s v a l l . Arbetstillgången god, motsvarande disponibel arbetskraft. Förhål
landena i allmänhet något gynnsammare än under samma tid 1907. 

M a l m b e r g e t . Vid Gellivare träförädlingsaktiebolag har arbetstillgången varit god. 

Korkfabrikationen. 

S t o c k h o l m . God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. Sedan 1 
juli gäller nytt arbets- och löneaftal, enligt hvilket arbetslönen höjts med 1 krona 
pr vecka samt arbetstiden sänkts med 2 ½ timme pr vecka. 

Ma lmö . Arbetstillgången god, något bättre än under samma tid föregående år. 

Trämasse- och pappersindustrien. 

Pappersbruk. 

N o r r k ö p i n g . God arbetstillgång. 
Öreb ro . Förhållandena oförändrade. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången god, motsvarande tillgänglig arbetskraft. 
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Bokbinderiyrket. 

U p p s a l a . Arbetstillgången god; förbättring sedan föregående kvartal. 
Ma lmö . Arbetstillgången normal. 
H ä l s i n g b o r g . Inom bokbinderi- och kartongbranschen har arbetstillgången varit 

medelgod, doek något sämre än under såväl föregående kvartal som under tredje kvar
talet 1907. God tillgång på arbetskraft. 

G ä f l e . Arbetstillgången mindre god med öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången god. Hvarken öfverflöd eller brist på arbetskraft. 

Förhållandena i det närmaste desamma som under motsvarande kvartal 1907. 

Tapetfabrikationen. 

N o r r k ö p i n g . Arbetstillgången normal. 
K a l m a r . Dålig arbetstillgång: försämring i förhållande till föregående kvartal. 

Öfverflöd på arbetskraft och förkortning af arbetstiden har förekommit. 

Den grafiska industr ien . 

S t o c k h o l m . Medelgod, delvis mindre god arbetstillgång. Sämre konjunkturer 
än under motsvarande kvartal 1907, hnfvudsakligen beroende på arbetsnedläggelsen 
inom bokbinderiyrket. Normal tillgång på arbetskraft. 

U p p s a l a . Arbetsförhållandena i hufvndsak oförändrade sedan föregående kvar
tal ; i någon mån öfverflöd på arbetskrafter. 

N o r r k ö p i n g . God arbetstillgång inom tryckerierna. 
J ö n k ö p i n g . En härvarande litografisk anstalt har haft någorlunda god arbets

tillgång, bättre än under föregående kvartal ; brist på minderåriga arbeterskor har 
förelegat; arbetstillgången emellertid afsevärdt sämre än under samma tidföregående år. 

K a l m a r . Arbetstillgång god. Öfvertidsarbete har t i l l en del förekommit. Under 
kvartalet har genom ny t t aftal lönen höjts för utlärda arbetare med c:a 15 % samt 
arbetstiden förkortats från 10 t i l l 9 timmar pr dag. 

Malmö. Arbetstillgången god. 
L u n d . Inom den graflska industrien har arbetstillgången varit god. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången dålig och sämre än under såväl föregående kvar

tal somunder motsvarande tid 1907; öfverflöd på arbetskraft Af 138 org. arbetare voro 
5 arbetslösa i tillsammans 210 dagar på grund af bristande tillgång på arbete. 

H a l m s t a d . Arbetstillgången medelgod. Ställningen ej i märkbar grad för
ändrad. 

G ä f l e . Arbetstillgången medelgod; något öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången god, dock i någon mån mindre än under juni ; 

något öfverskott af arbetskraft. Förhållandena i hufvudsak desamma Bom under mot
svarande tid förra året, möjligen något sämre. 

L u l e å . Under kvartalet har tillgången på arbete varit god med betydlig för
bättring mot kvartalets slut. Under augusti och september månader har rät t betydligt 
öfvertidsarbete förekommit på grund af större beställningar af tryck. 

Malmförädl ings industr ien . 

H ä l s i n g b o r g . Vid Hälsingborgs kopparverk var arbetstillgången jämn, sämre 
än under samma tid föregående år ; tillgången på arbetskraft större än behofvet. 

L u l e å . Inom denna industrigren har tillgången på arbete varit knapp. Lnleå 
Järnverks Aktiebolag sysselsatte vid slutet af juli , augusti och september månader 
resp. 253, 252 och 248 man. 

Arbetstiden har i vissa fall förkortats från 6 till 5 dagar i veckan. Öfverflöd på 
arbetskraft. 
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Metal l industr ien. 

Järn- och stålvarufabriker samt gjuterier. 

S t o c k h o l m . Arbetstillgången mindre god, ungefär lika med föregående kvartal 
men sämre än under motsvarande tid 1907. Mindre reduceringar af arbetstiden och 
arbetsstyrkan ha förekommit. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången vid valsverken dålig; arbetstiden inskränkt med 
ett skift pr vecka. 

Arbetstillgången inom metallmanufakturen dålig, ehuru dock någon förbättring 
från föregående kvartal : denna industrigren har >säsung» under september, oktober och 
november. 

Arbetstiden inskränkt ifrån 92 ½ til l 70 timmar på 2 veckor. 
Arbetstillgången inom bult- och smidestillverkningen dålig och sämre än under 

föregående kvartal ; öfverflöd å arbetskraft. 
J ö n k ö p i n g . Inom vapen-, velociped- och gjutgodstillverkningen har arbetstill

gången varit tämligen god och bättre än under föregående kvartal. Öfverflöd på ar
betskraft har förefnnnits. Vid en fabrik har inom velociped-, symaskins- och delvis 
gjntgodsbranschen arbetstiden förkortats från 54 ti l l 47 Vi timmar pr vecka. Vid jäm
förelse med motsvarande tid föregående år var arbetstillgången i början af kvartalet 
sämre, men i slntct bättre. Inga lönehöjningar eller -sänkningar. Vid en fabrik för 
tillverkning hufvndsakligen af kaminer, gjutgods m. m. har arbetsdriften i så betydlig 
grad minskats, att fullständig arbetsnedläggelse är a t t befara. 

Inom vågfabrikationen har arbetstillgången varit knappt medelgod, men något 
bättre än under föregående kvartal: öfverflöd på arbetskraft. Arbetstiden förkortad 
till 8 timmar dagligen. Omsättningen i tillverkningen har uppgått till endast om
kring 67 % af hvad den utgjorde under motsvarande kvartal 1907. 

K a r l s k r o n a . Gjuteriindustrien anmäler alltjämt försämrad arbetstillgång. 
M a l m ö Arbetstillgången betecknas såsom dålig och sämre än under förra kvar

talet och samma tid föregående år. Under sept. förkortades arbetstiden med 1 timme 
pr dag. I facket sysselsattes omkring 90 arbetare, hvilka förlorade 494 dagar på grund 
af brist på arbete. En maskinfabrik har tillsvidare nedlagt driften, t i l l följd hvaraf 
12 gjntare blifvit utan arbete 

L n n d . Inom järn- och metallindustrien har arbetstiden på olika verkstäder varit 
reducerad till 6 och 8 timmar per dag. Arbetstillgången mindre god. 

Inom gjutareyrket har arbetstiden varit minskad med 4 timmar dagligen. Ar
betstillgången mycket dålig. 

H ä l s i n g b o r g . Vid en fabrik, som tillverkar kassaskåp och lås, var arbetstill
gången mycket god, och tillgången på arbetskraft fullt tillräcklig. 

Ö r e b r o . Inom gjuteribranschen var arbetstillgången mindre god. 
V ä s t e r å s . God arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
Gä f l e . Vid gjuterierna var arbetstillgången mindre god: öfverflöd på arbetskraft. 

Smidesyrket. 

S t o c k h o l m . God arbetstillgång, dock sämre än under föregående kvartal. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången inom manufaktursmidet dålig. Arbetstiden redu

cerad till 44 ½ från 56 timmar i veckan. 
Arbetstillgången inom kniftillverkningen dålig, ehuru någon förbättring från före

gående kvartal. 
N o r r k ö p i n g . Medelmåttig arbetstillgång. 
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K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mindre god, beroende på stilleståndet inom 
byggnadsverksamheten. 

M a l m ö . Arbetstillgången normal. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången har i likhet med föregående kvartal varit 

mindre god och sämre än under samma tid 1907; delvis öfverflöd på arbetskraft. 
F a l u n . Arbetstillgången medelgod. 
Ö r e b r o . Inom smidesyrket har var i t jämn tillgång på arbete och arbetskraft. 
Gä f l e . Arbetstillgången medelgod, men försämrad; stundom öfverflöd på ar

betskraft. 

Bleck- och plåtslageriyrket. 

U p p s a l a . Arbetstillgången god och något förbättrad sedan föregående kvartal. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god. 
N o r r k ö p i n g . Mindre god arbetstillgång. 
K a l m a r . Arbetstillgången medelgod. 
K a r l s k r o n a . Tillgången på arbete förbättrad; efterfrågan och tillgång på ar

betskraft hafva motsvarat hvarandra. 
Ma lmö . Arbetstillgången mindre god. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången dålig och ungefår lika som under förra kvar

talet, men sämre än under motsvarande t id föregående år. 
G ö t e b o r g . Arbetstillgången mindre god. sämre än under föregående kvar ta l ; 

på arbetskraft var god tillgång. Arbetstiden har förkortats på grund af minskad till
gång på arbete. 

Konjunkturerna inom denna industrigren voro betydligt sämre än under mot
svarande tid 1907, detta beroende på den ringa byggnadsverksamheten. 

Öreb ro . Inom bleck- och plåtslageriyrket har arbetstillgången varit något för
sämrad. 

V ä s t e r å s . Medelgod arbetstillgång. 
Gäf l e . Arbetstillgången medelgod med normal tillgång på arbetskraft. 

Annan metallindustri. 

S t o c k h o l m . Inom guldsmedsyrket jämförelsevis god arbetstillgång: någon för
bättring i jämförelse med närmast föregående kvartal. 

K a r l s k r o n a . Inom galvaniseringsindustrien alltjämt försämrad arbetstillgång. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. 

Den mekaniska verkstadsindustrien. 

S t o c k h o l m . Jämförelsevis god arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
U p p s a l a . Konjunkturerna fortfarande mindre goda; arbetstillgången dålig lik

som nnder föregående kvartal; öfverflöd på arbetskraft. Förkortad arbetstid från 9' /» 
till 6 t immar pr dag har under hela kvartalet förekommit vid en större verkstad. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god. Inga förändringar. 
N o r r k ö p i n g . En verkstad med 232 arbetare har haft god arbetstillgång;öfver

flöd på arbetskraft. 
J ö n k ö p i n g . Inom den mekaniska verkstadsindustrien synes arbetstillgången 

hafva varit ungefär lika med föregående kvartal med undantag för med fabrikerna 
förenade gjuterier, där arbetstillgången torde varit något försämrad. Vid stadens största 
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mekaniska verkstad har t. ex. öfvertidsarbete tidvis måst anlitas, under det att vid 
det till verkstaden hörande gjnteriet arbetsbrist förelegat; ingen arbetare har emeller
tid afskedats på grund af bristande arbetstillgång. 

Kalmar. Tillgången på arbete normal; någon försämring i förhållande till före
gående kvartal. 

Kr i s t i ans tad . Arbetstillgången mindre god, sämre än nnder förra kvartalet. 
Malmö. Arbetstillgången mindre god; förkortning af arbetstiden har förekommit 

med 2 timmar pr dag. Under kvartalet hafva 4,802 arbetsdagar förlorats på grund af 
bristande tillgång på arbete. 

Hälsingborg. Vid de mekaniska verkstäderna var arbetstillgången mindre god; 
öfverflöd på arbetskraft, särskildt på plåtslagare och handtlangare. 

Halmstad. Arbetstillgången har varit god och bättre än nnder föregående 
kvartal. En verkstad har ökat arbetsstyrkan. Vid gjuterierna har dock arbetstill
gången varit mindre tillfredsställande. De arbetssökandes antal har ökats ansenligt. 
Dock kan ej sägas, att öfverflöd på yrkesskickliga arbetare förekommit, men väl på 
grof- och hjälparbetare. Arbetstiden har varit den normala. Öfvertidsarbete har endast 
temporärt förekommit. 

Göteborg. Vid de mekaniska verkstäderna var arbetstillgången ej så god som 
under föregående och motsvarande kvartal 1907; på arbetskraft var god tillgång. Vid 
en verkstad med 113 arbetare var arbetstiden från den 21 augusti reducerad till 50 
timmar i veckan. 

Borås. Rätt god arbetstillgång. 
Karls tad. Arbetstillgången vid härvarande verkstäder har i betraktande af den 

stora penningkrisen varit jämn, dock har det varit godt om arbetssökande järnarbetare. 
Örebro. Den mekaniska verkstadsindustrien har haft jämn arbetstillgång och 

god tillgång på arbetskraft. 
Falun. Arbetstillgången har varit mindre god inom maskintillverkningen. På 

grund af minskad tillgång på arbete har arbetstiden för gjutare inskränkts från 57 till 
47 timmar pr vecka från och med den 10 augusti samt till 35 timmar från och med 
den 14 september; öfverflöd på arbetskraft; försämring i förhållande till motsva
rande kvartal föregående år. 

Gäfle. Arbetstillgången fortfarande dålig, om ock en svag tendens till förbätt
ring varit märkbar under kvartalets sista månad. Öfverflöd på arbetskraft. 

Sundsvall . Vid de mek. verkstäderna var arbetstillgången öfvervägande god i 
likhet med föregående kvartal. Hvarken öfverflöd eller brist på arbetskraft, dock del
vis brist på dagliga fackarbetare. 

Skeppsvarfven. 

Stockholm. Vid kungl. flottans varf mycket god arbetstillgång inom samtliga 
afdelningar. Brist på yrkeskunniga maskinarbetare, plåtslagare och smeder. 

Vid de enskilda varfven synes arbetstillgången däremot varit d&lig med reduce
ring af arbetstiden och arbetsstyrkan. Genomgående försämring i förhållande till när
mast föregående och motsvarande kvartal 1907. Af varfs- och mek. hjälparbetarfack-
föreningens c:a 250 medlemmar hafva under kvartalet 48 varit arbetslösa på grund af 
bristande tillgång på arbete med tillsammans 924 förlorade arbetsdagar. 

Hälsingborg. Arbetstillgången dålig, sämre än under förra kvartalet och något 
af de senaste fem åren. 

Annan maskinindustri. 
Göteborg. Inom pianoindustrien var arbetstillgången god, lika med föregående 

kvartal samt motsvarande kvartal 1907; på arbetskraft var god tillgång på grund af 
mindre tillgång å arbete inom möbelsnickeriindnstrien. 
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V ä s t e r a s . Inom elektriska och elektromekaniska branschen har arbetstillgången 
varit medelgod, dock har konjunkturernas allmänna nedgång börjat göra sig ganska 
kännbar äfven inom denna industrigren. 

G ä f l e . Orgel- och pianofabrikationen hade god arbetstillgång, bättre än under 
förra kvartalet samt motsvarande kvartal 1907. 

Jord- och stenindustrien. 

Stenhuggeribranschen. 

S t o c k h o l m . Jämförelsevis god arbetstillgång med förbättring i jämförelse med 
närmast föregående kvar ta l ; öfverflöd på arbetskraft. 

K a r l s k r o n a . Arbetstillgången kan i genomsnitt betecknas som medelgod, om 
dock sämre än under motsvarande tid förra året, då den allmänna depressionen å ar
betsmarknaden ännu ej gjort sig kännbar här. — De långvariga arbetskonfliktcrna i 
Karlshamnstrakten bilades i augusti. En ny konflikt, som under kvartalet uppstått i 
samma trakt, afvecklades i september. Samtliga hade till följd smärre ökningar i ar
betslönerna. Tillgången på arbetskraft var normal. 

M a l m ö . Arbetstillgången betecknas som dålig. Vid stenhuggerierna i Malmö, 
Lund och Övedskloster sysselsattes 43 arbetare. Af dessa voro under kvartalet 28 ar
betslösa i tillsammans c:a W0O dagar. 

H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången mindre god och sämre än under föregående 
kvartal samt motsvarande kvartal 1907. Arbetskraften fullt tillräcklig. 

H a l m s t a d . Tillgången å arbete normal; efterfrågan å byggnadssten dock ringa. 
På yrkesstenhuggare har det snarare varit brist än öfverflöd, på vanliga grofarbetare 
öfverflöd. Mindre löneförhöjningar hafva ägt rum. 

Ö r e b r o . Arbetstillgången normal. 

Kakel- och lerkärlsindustrien. 

1 'ppsa la . Arbetstillgången fortfarande dålig och sedan föregående kvartal för
sämrad: öfverflöd på arbetskraft. Reducering af arbetsstyrkan har under september 
företagits vid ett par fabrik. 

N o r r k ö p i n g . Mindre god arbetstillgång; a en större fabrik delvis förkortad 
arbetstid. 

K a l m a r . Mindre god arbetstillgång; försämring i jämförelse med föregående 
kvartal; öfverflöd på arbetskraft: förkortning af arbetstiden på grund af minskad t i l l 
gång på arbete har förekommit. 

K a r l s k r o n a . Tillgången på arbete har åter försämrats, öfverflöd på arbetskraft 
förefinnes. 

G ö t e b o r g . Inom lerkärlsindustrien är arbetstillgången fortfarande god och lika 
med såväl föregående som motsvarande kvartal 1907: tillgång och efterfrågan på ar
betskraft hafva motsvarat hvarandra. 

F a l u n . Inom kakeltillverkningen har arbetstillgången varit mindre god. 
Gäf l e . Arbetstillgången vid kakelfabriken fortfarande dålig och ytterligare för

sämrad. Ständigt öfverflöd på arbetskraft. 
Inom lerkärlsindnstrien, där 50 arbetare sysselsattes, var arbetstillgången me

delgod. 

Tegelindustrien. 

J ö n k ö p i n g . En fabrik för tillverkning af kalksaudstegel har på grund af starkt 
minskad afsättning och stora inneliggande lager legat nere hela kvartalet. Arbets
inställelsen, som började den 19 juni och ännu fortfar, drabbade 13 st. arbetare, hvilka 
dock samtliga, enligt uppgift från arbetsledaren, lyckats erhålla annan sysselsättning. 
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K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången dålig, sämre än under motsvarande tid före
gående år. 

Malmö. Arbetstillgången något bättre. 
L a n d . Inom tegeltillverkningen Tar arbetstillgången mycket dålig. De stora 

tegelverken vid Lomma inställde all verksamhet redan i början af september månad. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången dålig; öfverflöd på arbetskraft. 
G ä f l e . Arbetstillgången medelgod med öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Vid ångtegelbruket var arbetstillgången under juli och augusti 

god, under september medelgod; öfverflöd på arbetskraft uppstod sistnämnda månad. 
L u l e å . Luleå Tegelbruks Aktiebolag har under juli lämnat arbete åt 30 man, 

under augusti åt 30 inan samt under september åt 25 man. 
Tillgången på arbete har varit densamma som under motsvarande tid föregående 

år: på grund af minskad tillgång på arbete har förkortning af arbetstiden ägt rum. 

Glasindustrien. 

G ä f l e . Arbetstillgången medelgod med normal tillgång på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal. Hvarken 

öfverflöd eller brist på arbetskraft förekom. Förhållandena i allmänhet desamma som 
under motsvarande tid 1907. 

Annan jord- och stenindustri. 

H ä l s i n g b o r g . Inom cinders- och kalkfabrikationen mindre god arbetstillgång, 
sämre än under föregående år. 

H a l m s t a d . Vid ett härvarande cementgjuteri har verksamheten till följd af 
ekonomiska svårigheter under så godt som hela kvartalet legat nere. 

K e m i s k - t e k n i s k a i n d u s t r i e n . 

S t o c k h o l m . Inom ljus-, såp- och tvåltillverkningen normal arbetstillgång; del
vis öfverflöd på arbetskraft. 

Inom färgtillverkningen god arbetstillgång. 
Inom sprängämnestillverkningen god arbetstillgång. 
Inom glödstrumpsfabrikationen god arbetstillgång: reducering af arbetstiden har 

dock förekommit. 
J ö n k ö p i n g . Inom tändsticksfabrikationen har arbetstillgången varit fullt till

fredsställande liksom under föregående kvartal. Manliga arbetare hafva knnnat er
hållas i tillräckligt antal, men ej kvinnliga. Löneförhöjningar eller -sänkningar lik
som öfvertidsarbete eller förkortning af arbetstiden hafva icke förekommit. 

Malmö. Inom tändsticks-, såp- och tvåltillverkningen jämn och god arbetstillgång; 
inom konstgödningsämnestillverkningen mindre god arbetstillgång 

H ä l s i n g b o r g . Vid Skånska superfosfat- och svafvelsyrefabriken -var arbetstill
gången medelgod och ungefär densamma som under motsvarande kvartal föregående år. 
Anställda arbetare: under juli 163, augusti 177 och september 143. 

Gäf l e . Arbetstillgången mindre god med öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Vid Alby kloratfabrik var arbetstillgången god som under före

gående kvartal : öfverflöd på arbetskraft. 
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Byggnadsindustrien. 

Husbyggnadsindustrien. 

Stockholm. Inom asfalt- och cementbranschen var arbetstillgången jämförelse
vis god. Trots att byggnadsverksamheten på grund af penningknappheten varit liten. 
blef dock arbetstillgången inom facket under kvartalet jämförelsevis god till följd 
därutaf, att allt arbete under föregående kvartal på grund af byggnadskonflikten legat 
fullständigt nere. Genom det i juli träffade aftalet blefvo arbetslönerna något förhöjda. 
Öfverflöd på arbetskraft. 

Omfattningen af arbetslösheten bland medlemmarna inom Stockholms cement-
gjuteriarbetarefackförening under 1908 års tredje kvartal, jämfördt med samma kvartal 
under närmast föregående år, framgår af följande öfversikt: 

Från arbetsgifvarehåll klagas, att det varit svårt att erhålla skickliga cement-
arbetare. 

Uppsala. För murare och byggnadsträarbetare har arbetstillgången varit god. 
för grofarbetare dålig; inom sistnämnda fack öfverflöd på arbetskraft. Konjunk
turerna inom byggnadsverksamheten äro öfver hufvud sedan föregående kvartal ej för
bättrade, men väntas nnder hösten bli ytterligare försämrade. 

Eski l s tuna . Arbetstillgången sämre än under föregående kvartal. Byggnadsverk
samheten har till följd af höga räntor och dyra material- och arbetskostnader betydligt 
inskränkts. 

Norrköping. Byggnadsverksamheten obetydlig; vid de få under arbete varande 
byggnadsföretagen voro vid kvartalets slut sysselsatta mellan 400 å 500 byggnads
arbetare, däraf vid stadens blifvande fattigvårdsinrättning omkring 200. Inom grof-
arbetarefacket råder rätt stor arbetslöshet, för mureriarbetare däremot rätt god ar-
betstillgång; likaså för byggnadssnickare, timmermän och kakelugnsuppsättare. 

Jönköping. Byggnadsverksamheten har nnder kvartalet legat fullständigt nere 
— hufvudsakligast en följd af de rådande ekonomiska förhållandena. 

Kalmar. Arbetstillgången god med öfverflöd på arbetskraft. 
Kar l skrona . Arbetstillgången var mycket dålig; nybyggnader förekommo knap

past. Sommarens lockout orsakade visserligen, att byggnadssäsongen blef förlängd, men 
i den mån de pågående husbyggnaderna hunnit bli färdiga inskränkes verksamheten 
så godt som uteslutande till reparationsarbeten. Följaktligen råder allt större öfver
flöd på arbetskraft. 
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Inom tapetser»reyrket var arbetstillgången under de båda första månaderna af 
kvartalet mindre god, men förbättrades under september. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången dålig, något bättre än nnder föregående kvartal. 
Ma lmö . Arbetstillgången inom samtliga fack mycket otillfredsställande; sålunda 

gingo vid kvartalets slnt 162 timmermän, 175 murare och 213 mureriarbetsmän arbetslösa. 
Arbetstillgången mindre god inom stuckatörfacket. 25 arbetare sysselsättas inom 

detta fack, och hafva dessa under kvartalet förlorat 212 arbetsdagar på grund af arbetsbrist. 
Mycket dålig arbetstillgång inom bildhuggarefacket. 30 arbetare sysselsättas inom 

detta fack. af dessa gingo 7 arbetslösa i 156 dagar nnder juli , 7 i 168 dagar under 
augusti samt 9 i 175 dagar under september. Arbetstiden var förkortad med 3 ä 4 
timmar pr dag. 

Arbetstillgången ringa inom kakelugnsuppsättareyrket; af fackets 26 arbetare 
gingo 25 arbetslösa i 312 dagar nnder juli , 25 i 312 dagar nnder augusti samt 22 i 
372 dagar under september. 

Cementarbetarne hade mindre god arbetstillgång, dock betecknas den som jäm
förelsevis god. 

L u n d . Inom byggnadsindustrien har ingen förbättring inträdt sedan föregående 
kvartal. Arbetstillgången dålig. 

H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången dålig och sämre än under samma tid före
gående år. 

Murarnes fackförening räknade under kvartalet i medeltal 261 medlemmar; af 
dessa voro 43 under juli , 60 under augusti samt 153 nnder september arbetslösa i till
sammans 6,144 dagar. Mureriarbetsniännens fackförening hade i medeltal 182 med
lemmar. För dessa gingo 3,810 arbetsdagar förlorade på grund af bristande tillgång 
på arbete. Byggnadsträarbetarnas fackförening räknade under kvartalet i medeltal 297 
medlemmar; af dessa voro 46 på grnnd af bristande arbetstillgång arbetslösa i till
sammans 2,190 dagar. 

H a l m s t a d . Arbetstillgången mycket dålig. Endast en byggnad af nämnvärd 
storlek har under kvartalet påbörjats. En arbetsgifvare hade dock ännu vid kvar
talets slnt 80 arbetare i sin tjänst. Öfverflöd på arbetskraft har förekommit. I samma 
mån som de före penningkrisen påbörjade byggnadsföretagen hunnit sin fullbordan, ha 
allt Her och fler arbetare blifvit utan sysselsättning. Ställningen således vida sämre 
än under motsvarande tid föregående år. 

B o r å s . Byggnadsindustrien har haft någorlunda god tillgång på arbete. Vis
serligen har byggnadsverksamheten i allmänhet varit betydligt mindre än under före
gående år, men många arbetare hafva fått anställning vid det påbörjade rådhusbygget. 

K a r l s t a d . Byggnadsverksamheten har i det närmaste varit nedlagd nnder kvar
talet; byggnadssnickarne hafva i allmänhet sökt sig arbete på landet. 

V ä s t e r å s . Inom byggnadsindustrien variera uppgifterna från god till mindre 
god; öfverflöd på arbetskraft. 

Gä f l e . Arbetstillgången mindre god med öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Byggnadsverksamheten inom Sundsvalls stad har varit medelgod. 

Ställningen i allmänhet densamma som nnder motsvarande kvartal 1907. 
L u l e å . Inom byggnadsverksamheten har tillgången på arbete under kvartalet 

varit knapp. 
Timpenningen för nedan uppräknade har varit : 
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M a l m b e r g e t . Byggnadsverksamheten har varit liflig. beroende därpå, a t t A. B. 
GeUivare Malmfält under det gångna kvartalet uppfört omkring 25 stycken arbetare
bostäder. 

Målning och glasmästerirörelse. 

S t o c k h o l m . Inom förgyllareyrket dålig arbetstillgång, sämre än under mot
svarande tid föregående år med öfverrlöd på arbetskraft. Af fackföreningens ,r>'2 med
lemmar hafva under kvartalet 5 vari t arbetslösa på grund af arbetsbrist. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god. 
N o r r k ö p i n g . Tämligen god arbetstillgång inom målareyrket, men däremot dålig 

arbetstillgång inom glasmästeriyrkct. 
K a l m a r . Ganska god arbetstillgång; förbättring i jämförelse med föregående 

kvartal. 
K a r l s k r o n a . Målareyrket har hela året haft mindre god arbetstillgång med god 

tillgång på arbetskraft. 
M a l m ö . Arbetstillgången iuom målareyrket god; brist på målare har äfven före-

lagat särskildt under september. 
Vid statens järnvägar är tillgången på arbete inom detta fack god året om. 
Arbetstillgången inom glasmästeriyrket god och bättre än under föregående kvar

tal, men något sämre än under samma tid föregående år. 
H ä l s i n g b o r g . Inom måleriyrket var arbetstillgången mindre god och sämre 

än under motsvarande tid föregående år. 
Inom glasmästeriyrket var arbetstillgången medelgod och något bättre än under 

föregående kvartal , men sämre än under samma tid 1907. Tillgången på arbetskraft 
större än behofvet. 

H a l m s t a d . Tillgången å arbete medelgod, och har ställningen varit ungefär 
densamma som under motsvarande tid 1907. 

G ö t e b o r g . Inom förgylleri- och glasmiisteribranschen var arbetstillgången täm
ligen god och något bättre än under föregående kvartal. Tillgång och efterfrågan på 
arbetskraft hafva motsvarat hvarandra: dock l a r delvis brist rådt på yrkesskickligt 
folk Öfvertidsarbete har under kvartalet förekommit. 

Oräfle. Arbetstillgången inom måleriyrket medelgod med normal tillgång på ar
betskraft. 

Glasmästeriyrket hade mindre god arbetstillgång. 

Annan byggnadsindustri. 

S t o c k h o l m . Arbetstillgången delvis god, delvis mycket god, beroende därpå, 
att arbete hopats under byggnadslockouten. Under kvartalet har arbetslönen höjts. 

N o r r k ö p i n g . Inom rörlftggarefacket medelgod arbetstillgång. 
Ma lmö . De kommunala arbetena hafva i hufvudsak legat nere under kvartalet 

på grund af strejk. 
Telegraf- och rikstelefonarbetarne beteckna likaledes arbetstillgången såsom dålig 

och sämre än under samma tid föregående år. 28 arbetare äro här sysselsatta med 
anläggningsarbete, och har någon arbetslöshet för dessa icke uppstått. 

H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången vid stadens allmänna arbeten har vari t dålig. 
Stort öfverflöd på grofarbetarc. 

L u n d . Tillgängen på arbete för grofarbetare har varit dålig. Mellan stadens 
drätselkammare och stadens gattt-, väg- och planteringsarbetare har nyt t aftal blifvit 
träffadt, hvarigenom arbetarncs löner ökats från 34 ti l l 36 öre per timme. 

F a l u n . Arbetstillgången för grofarbetare har varit mindre god. 
Gäf l e . God tillgång på rörläggningsarbeten: normal tillgång på arbetskraft. 
Mindre god tillgång på telegrafbyggnadsarbeten likasom ock på järnvägsbygg

arbeten. 
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För grofarbetare, anställda vid stadens olika afdelningar, har arbetstillgången varit 
mindre god, beroende på at t flera större arbeten blefvo uppskjutna, enär härför an
slagna medel blefvo otillräckliga, sedan nytt löncaftal trädt i kraft. 

Be lysn ing och v a t t e n l e d n i n g . 

S t o c k h o l m . Inom gastillverkningen god arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft 
Malmö. Arbetstillgången jämn och god. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången vid stadens gasverk var den för årstiden nor

mala med förbättring mot slutet af kvartalet. Vid elektricitetsverket har arbetstill
gången, på grnnd af nybyggnad och utsträckning af kabelnätet, varit medelgod^; vid 
vattenverket däremot mindre god, enär inga mera omfattande ändrings- eller utvidg-
ningsarbeten förekommit. 

G ö t e b o r g . Vid Göteborgs stads gasverk god arbetstillgång. 

T r a n s p o r t a r b e t e . 

N o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång. 
K a r l s k r o n a . Liksom under förra året visade tredje kvartalet ökning i sjö

farten, så att arbetstillgången för hamuarbetarne åter blef god. Den är dock gifvetvis 
i nämnda fack alltid ojämn, så att kortare perioder med brist på arbetskraft omväxla 
med sådana, då mer eller mindre öfverflöd råder. 

Malmö. Arbetstillgången under kvartalet ytterst ojämn på grund af rådande 
konflikt: under sista delen af kvartalet god. 

Spårvägs- oeh järnvägspersonalen hade jämn arbetstillgång. 
L u n d . För varuntkörare och handelsarbetare har tillgången på arbete varit god 
H ä l s i n g b o r g . Kusk- och åkeriarbetare hade dålig, arbetstillgång med öfverflöd 

på arbetskraft. 
Arbetstillgången inom hamnarbetet god och bättre än under föregående kvartal . 

Arbetskraften mer än tillräcklig. Öfvertidsarbete förekom endast obetydligt. 
H a l m s t a d . I brädgårdarna har tillgången å arbete varit dålig, oeh har betydlig 

försämring inträdt. Vid arbetsplatser, där förut ett 50-tal personer sysselsatts, arbeta 
nu endast några få. På grund af minskad arbetstillgång har på flera arbetsplatser ar
betstiden måst förkortas med en eller annan timme pr dag. 

G ö t e b o r g . Inom åkeri- och särskildt varutransportarbetarefacket var arbets
tillgången — till följd af arbetskonflikterna under juli och augusti — ganska ringa 
däremot rådde under september månad ganska stor lifaktighet. Tillgången å arbete 
var något sämre än under föregående och afsevärdt sämre än under motsvarande kvar
tal 1907. 

Inom spårvägsdriften var arbetstillgången fortfarande god. 
G ä f l e . För hamn- oeh stufveriarbetare har arbetstillgången varit ojämn och i 

genomsnitt dålig med nästan ständigt öfverflöd på arbetskraft. 
S ö d e r h a m n . Inom stufveribranschen var arbetstillgången god. jämförd med 

samma tid förlidet år. Ingen brist på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången mindre god; öfverflöd på arbetskraft: under sep

tember ändrades förhållandet något till det bättre; under juli skedde någon förhöjning 
i timpenningen. 

K i r u n a . Vid Luossavaara-Kiirnnavaara aktiebolags utskeppningsplats å Svartön 
har tillgången på arbete under årets tredje kvartal fortfarande varit god. Bolaget har 
haft full sysselsättning för 132 man, och har arbetsförtjänsten nppgått till 5 kr. pr dag. 
Hvarken öfvertidsarbete eller förkortning af arbetstiden har vid detta bolag förekommit. 
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Arbetsinställelser i Sverige åren 1903—1907.*) 
Arbetsinställelsernas karaktär, antal ock omfattning. Under åren 

1903—1907 hafva, enligt till den arbetsstatistiska afdelningen in
gångna uppgifter, påbörjats 1,148 arbetsinställelser (strejker och lock
outer) i Sverige. Deras fördelning efter karaktär, antal berörda arbets-
gifvare och arbetare under de olika åren framgår af nedanstående 
öfversikt: 

I genomsnitt voro strejkerna af betydligt mindre omfattning än 
såväl lockouterna som i synnerhet konflikterna af blandad karaktär. 
1 medeltal kommo på hvarje strejk 59 arbetare, på hvarje lock
out 125 arbetare och på hvarje arbetsinställelse af blandad karaktär 
298 arbetare. 

Af tabellen å sid. 772—73 framgår, at t största antalet lockouter 
förekommit vid snickerier och annan träförädlingsindustri, stenhug-
gerier, måleri- och bageriyrkena. Största antalet blandade konflik
ter anträffas vid husbyggnadsarbete, sågverk och brädgårdar, sten-
huggerier o. s. v. 

De flesta arbetsinställelserna — 90 K af samtliga — berörde e t t 
fåtal arbetsgifvare eller högst 5. Af utvecklingen under den 
här ifrågavarande femårsperioden framgår, a t t arbetsinställelserna 

*) Arbetsstatistik D. 1., utg. af K. Kommerskollegii afdelnins för arbetsstatistik, 
Arbetsinställelser i Sverige aren 1903-1907. hvilken publikation i dagarna utkommer. 
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icke blifvit mera omfattande i nu berörda afseende, utan snarare 
tvärtom. I medeltal per arbetsinställelse belöpte sig nämligen anta
let arbetsgifvare under åren 1903 och 1904 t i l l 3, under år 1905 till 
4-5 och under de bägge sista åren till 2-5. Härvid bör dock upp
märksammas, a t t 1903 och 1905 års stora konflikter inom den meka
niska verkstadsindustrien verka i någon mån förhöjande på medeltalen 
för dessa år. 

Inemot hälften af arbetsinställelserna har berört mindre än 25 arbe
tare. Liksom Danmark har Sverige a t t uppvisa ett mycket stort antal 
smärre arbetsinställelser i jämförelse med de stora europeiska industri
staterna. De medelstora arbetsinställelserna, som berört 51—100 arbe
tare, förete dock någon ökning i relativt antal under femårsperioden, 
hvaremot mindre arbetsinställelser, omfattande 6—50 arbetare, rela
tivt aftagit i antal. Genomsnittliga antalet arbetare per konflikt var 

1903 1904 1905 1906 1907 
173 57 174 64 75 

Arbetsinställelsernas fördelning efter näringsgrenar. Af tabellen å 
sid. 772—73 framgår, at t de särskilda näringsgrenar, som drabbades af 
de flesta arbetsinställelserna, voro husbyggnadsarbete med 132 arbets
inställelser, sågverk och brädgårdar med 73, stenhuggerier med 61. 
skrädderier med 58 och snickerier med 53 arbetsinställelser. Med 
hänsyn till de berörda arbetarnes antal står den mekaniska verkstads
industrien främst, hvarefter komma husbyggnadsarbete samt sågverk 
och brädgårdar. 

Arbetsinställelsernas fördelning, absolut och relativt, på olika 
näringsgrupper var under de särskilda åren följande: 
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Den relativt starkaste stegringen af antalet arbetsinställelser 
anträffas inom jordbruk, skogsbruk, närings- och njutningsämnes-
industri, textilindustri, trä masse- och pappersindustri samt kemisk
teknisk industri, hvilket i allmänhet torde beteckna, at t arbetarerörel
sens egentliga genombrott inom dessa näringsgrupper inträffat under 
här ifrågavarande femårsperiod. Anmärkningsvärd är vidare den 
starka stegringen inom vissa näringsgrupper, där arbetarne, såsom 
närmare framgår af det följande, i et t jämförelsevis stort antal fall 
saknat organisation. Endast inom beklädnadsindustrien har arbets
inställelsernas absoluta antal var i t stadt i någon minskning; ringa 
och utan egentlig tendens till stegring har antalet varit inom grafisk 
industri, belysning och vattenledning samt sjötransport. 

Inom samtliga öfriga näringsgrupper framträder en afgjord och 
betydande stegring af arbetsinställelsernas antal; inom trävaruindu
strien har dock arbetsinställelsernas antal, sannolikt till följd af till
fälliga ekonomiska konjunkturer, varit mycket växlande under de 
olika åren. 

Vid en jämförelse mellan antalet af arbetskonflikter berörda ar
betare i medeltal per år inom olika näringsgrupper och hela antalet 
inom resp. näringsgrupper sysselsatta arbetare enligt 1905 års officiella 
statistik framgår, att arbetsinställelserna varit mest omfattande inom 
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den mekaniska verkstadsindustrien där 18'8 % af samtliga arbetare 
varit berörda däraf, samt därnäst inom läder-, hår- och gummiindustri 
7-7 %, trämasse- och pappersindustri 5'7 % o. s. v. Den minsta fre
kvensen anträffas inom grafisk industri med 0,1 %. 

Beträffande de näringsgrupper, där dylika relationstal ej kunnat 
erhållas, må nämnas, att arbetsinställelserna haft en mycket stor utbred
ning äfven inom byggnadsindustri och transportverksamhet till lands. 

Fördelning efter landsdelar. Af samtliga 1,148 arbetsinställel
ser hafva 1,137 haft lokal karaktär och fördela sig pä följande sätt 
inom de olika delarne af landet: 

Bland de olika länen stod Malmöhus län främst med 237 kon
flikter eller 21 % af samtliga; därnäst kommo Göteborgs och Bohus 
län med 107 konflikter eller 9 \ och Stockholms stad med 105 kon
flikter. Det minsta antalet arbetsinställelser uppvisade Väster
bottens län. 

Af nyss meddelade öfversikt framgår, att 684 arbetsinställelser 
eller omkring 60 % inträffade i städer och köpingar samt 453 eller om
kring 40 % på landsbygden. I genomsnitt omfattade arbetsinställel
serna på landsbygden ett något större antal arbetare än de i stä
derna. På hvar och en af de förra kommo nämligen i medeltal 71 
arbetare, på hvar och en af de senare 64 arbetare. 
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Med afseende å antalet inträffade arbetsinställelser stodo bland 
städerna främst Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping i nu 
nämnd ordning. 

11 arbetsinställelser med tillhopa 35,514 berörda arbetare hafva 
omfattat flera län eller hela riket. Störst voro de förut omnämnda 
bägge verkstadskonflikterna. 

Fördelning efter årstider. Till öfvervägande del hafva arbets
inställelserna infallit under vår- och sommarmånaderna; den lägsta 
frekvensen i anförda hänseende företer årets sista kvartal. Jämfö
relse med aDdra länder ger vid handen, att växlingen härutinnan 
hufvudsakligen är att tillskrifva klimatförhållanden. Emellertid in
verka äfven andra säsongförhållanden; så t. ex. inträffa inom bekläd
nadsindustri, husbyggnadsarbete ni. m. arbetsinställelserna mestadels 
under vårsäsongen, medan inom sockerindustrien arbetsinställelserna 
i regel påbörjas på hösten, då den s. k. betkampanjen infaller. 

Orsaker. De under femårsperioden inträffade arbetsinställelsernas 
hufvudorsaker framgå af nedanstående absoluta och procentuella för
delning: 

Lönefrågor hafva således i 63 % af samtliga fall förekommit såsom 
orsak till konflikter; dock har lönestridernas relativa antal under perio
den gå t t tillbaka, en utveckling, som man äfven kunnat konstatera i 
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andra länder. Afsevärd stegring förete däremot sådana tvisteorsaker 
som begäran om kollektivaftal, fråga om arbetares antagande och af-
skedande samt tolkning af aftal. Tvister om själfva arbetets anord
ning, om personliga förhållanden samt om arbetstidens längd hafva 
däremot icke, relativt taget, tilltagit såsom konfliktorsaker. Antalet 
föreningsrättsstrider har vari t ringa och har i förhållande till andra 
konflikter icke stegrats. 

Vid jämförelse med större europeiska länder framgår, at t där 
liksom hos oss tvister om arbetares antagande och afskedande på de 
senaste åren fått en allt större utbredning. Mera sällsynta hos oss 
än annorstädes hafva varit tvister om arbetets anordning och om 
arbetstiden, hvaremot tvister om organisationsspörsmål i vårt land 
oftare framkallat öppna konflikter. 

Rörande olika tvisteorsakers förekomst inom skilda närings
grupper är i synnerhet a t t märka, at t löneförhöjningsstriderna varit 
vanligast inom all egentlig industri, medan tvister om lönesänkning 
förekommit helt sällan. Den sistnämnda konfliktorsaken anträffas 
mest inom jord- och stenindusti, trävaru- samt metallindustri. Före
ningsrättsstrider hafva förekommit i största antal inom trävaruindustri, 
därnäst inom närings- och njutningsämnesindustri, och tvister om 
kollektivaftal oftast inom byggnadsindustri, närings- och njutnings-
Ämnesindustri samt jord- och stenindustri. 

Arbetsgifvares och arbetares organisation. För 851 arbetsinställel
ser föreligga uppgifter om arbetsgifvarnes organisation, och hafva 
vid 317 konflikter arbetsgifvarna varit anslutna till organisationer. An
talet arbetsinställelser med organiserade arbetsgifvare har afsevärdt 
stegrats under femårsperioden, särskildt under de tvenne sista åren. I 
ta högre grad gäller detta om antalet fall, då arbetsgifvarne åt
njutit understöd af sin organisation. 

För 1,074 arbetsinställelser föreligga uppgifter om arbetarnas 
organisation, hvarvid dessa i 849 fall befunnits vara organiserade. De 
näringsgrupper, där den högsta procenten af arbetsinställelser med oor
ganiserade arbetare anträffas, äro skogsbruk, jordbruk, textilindustri, 
malmförädlingsindustri samt hotell-, kafé- och restaurantrörelse. Inom 
den grafiska industrien hafva arbetarnaisamtligafallvaritorganiserade. 

Varaktighet. Nära hälften af arbetsinställelserna under femårsperi
oden hafva afslutats inom kortare tid än en vecka och 70 % af samtliga 
inom en månad. För 105 konflikter är varaktigheten icke känd, men är 
anledning antaga, att dessa konflikter i regel pågått under kort tid. 

I förhållande till andra länder har Sverige haft ett mycket stort 
antal långvariga arbetskonflikter. Tillsammans 80 eller 7 K af samt
liga hafva, såvidt kändt, pågått under längre tid än tre månader. 
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Emellertid synes antalet långvariga arbetskonflikter relativt icke 
hafva ökats under perioden, utan snarare minskats. 

Hufvudresultat. Arbetsinställelsernas hufvudresultat under fem
årsperioden framgår af följande öfversikt: 

En företagen fördelning af kompromisserna med hänsyn därtill, 
om de hufvudsakligen utfallit t i l l endera partens förmän eller be
teckna lika stora eftergifter å ömse sidor, ger vid handen, att i 51 
fall kompromissen hufvudsakligen utfallit enligt arbetsgifvarnas 
fordringar, i 148 fall enligt arbetarnas fordringar, hvaremot i åter
stående 190 fall antingen eftergifterna varit lika stora eller kom
promissens natur icke kunnat närmare bestämmas. 

Af ofvanstående öfversikt framgår, att något mer än en tredjedel af 
arbetsinställelserna afslutats enligt arbetarnas vid konfliktens utbrott 
framställda fordringar, i det närmaste en lika stor del lösts genom öm
sesidiga eftergifter och en fjärdedel slutat på arbetsgifvarnas villkor; 
för den återstående delen är resultatet icke kändt. Det relativa 
antalet arbetaresegrar tillväxte oafbrutet under de fyra första åren, 
men nedgick väsentligt under år 1907, Afven det relativa antalet 
arbetsgifvaresegrar, som under samtliga fem åren var lägre än an
talet arbetaresegrar, nedgick något under år 1907, hvaremot kom
promissernas antal högst betydligt tillväxte under sistnämnda år . 
I de större europeiska industriländerna har sedan flera år tillbaka 
kompromiss blifvit allt vanligare vid arbetskonflikters biläggande, 
hvilket är at t tillskrifva såväl offentliga medlings- och förliknings-
institutioners verksamhet som i synnerhet förekomsten af ordnade 
förhandlingar mellan parternas organisationer. I Sverige torde steg
ringen i kompromissernas antal under år 1907 i viss mån vara a t t 
hänföra till den samma år införda offentliga förlikningsmannainstitu-
tionens verksamhet. 
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Anmärkningsvärdt är, a t t i Sverige liksom i Danmark arbetarna 
i flertalet fall genomdrifvit sina fordringar, där icke kompromiss 
förekommit; liknande synes förhållandet ha varit i Finland. I de 
mellan- och sydeuropeiska länderna hafva däremot arbetsgifvare-
segrarna i regel varit talrikare än arbetaresegrarna. Förklaringen 
är tvifvelsutan at t söka i arbetareorganisationernas större styrka i 
de nordeuropeiska länderna. 

Arbetskonflikternas storlek och resultat. Af en sammanställning 
mellan arbetsinställelsernas resultat och antalet berörda arbetare 
framgår, att de största arbetskonflikterna till öfvervägande del slu
tat med kompromiss, de smärre däremot mera sällan. Af arbetsin
ställelser med högst 5 arbetare bilades endast en tiondedel genom 
ömsesidiga eftergifter, af arbetsinställelser med mer än 50 arbetare 
öfver hälften. Arbetarna hafva varit segerrikast i de minsta konflik
terna och äfven betydligt öfverlägsna arbetsgifvarne i de större, med 
mer än 50 arbetare. 

Organisationsväsendets inflytande på resultaten. Till belysning af 
frågan i hvad mån arbetsinställelsernas resultat berott däraf, a t t 
arbetarne varit organiserade, meddelas följande sammanställning: 

A n t a l a r b e t s i n s t ä l l e l s e r 

Häraf synes framgå, at t organisationen haft en mycket väsentlig 
betydelse för resultatet. Medan arbetsgifvarne hade fullständig fram
gång vid halfva antalet konflikter med oorganiserade arbetare, för
mådde de endast i en sjättedel af fallen helt genomdrifva sina vill
kor gentemot organiserade arbetare. 

Resultat inom olika näringsgrupper. Arbetsinställelsernas resultat 
inom olika näringsgrupper framgår af nedanstående öfversikt: 
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Arbetarne hafva varit minst framgångsrika vid arbetskonflikter 
inom jordbruk, grufdrift, textilindustri, kemisk-teknisk industri, 
belysning, vattenledning m. m. 

Bet relativt största antalet arbetaresegrar anträffas åter inom 
beklädnadsindustri, läder-, hår- och gummiindustri, metallindustri, 
jord- och stenindustri samt byggnadsindustri. 

Anmärkningsvärdt är, at t den största procenten arbetaresegrar 
anträffas inom de näringsgrupper, där arbetarne i det största antalet 
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fall varit organiserade. Undantag härifrån bildar särskildt tran
sportverksamheten med ett stort antal arbetsgifvaresegrar, oaktadt 
arbetarne i öfvervägande antalet fall varit organiserade. 

Orsaker och resultat. För a t t närmare belysa resultatet vid ar
betsinställelser, framkallade af olika tvisteorsaker, meddelas nedan
stående sammanställning: 

Arbetarne hafva varit mest framgångsrika vid konflikter rörande 
lönesänkning, »andra lönefrågor», kollektivaftal och aftals tolkning. 
Äfven vid tvister om föreningsrätt samt arbetares antagande och 
afskedande framträder afgjordt arbetarnes öfverlägsenhet. Arbets-
gifvarne hafva däremot varit segerrikast vid arbetsinställelser för
orsakade af personliga förhållanden och tvist om arbetstiden. Mera 
jämnstarka hafva parterna varit vid konflikter angående löneför
höjning, »andra organisationsspörsmåU och arbetets anordning. 

Utvecklingen under de olika åren är särskildt anmärkningsvärd 
i fråga om strider om föreningsrätt och kollektivt aftal. Vid dessa 
konflikter har antalet arbetaresegrar stegrats lika afgjordt som arbets-
gifvaresegrarne nedgått. Sålunda segrade under år 1907 arbets-
gifvarne i 1 föreningsrättsstrid, arbetarne i 8, medan motsvarande 
siffror för hela femårsperioden voro resp. 12 oeh 18. Vid de talrika 
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och betydande konflikterna rörande löneförhöjning stegrades arbetare-
segrarne, äfven relativt taget, under periodens fyra första år, men 
nedgick, såväl absolut som relativt, under det femte året. 

Varaktighet och resultat. Af en jämförelse mellan arbetsinställel
sernas varakighet och resultat framgår, att arbetsgifvarne haft mest 
framgång i de kortvariga arbetsinställelserna, äfvensom i de längsta, 
som sträckt sig öfver ett hälft år. Sistnämnda förhållande, arbets-
gifvarnes öfverlägsenhet vid långvariga arbetskonflikter, har äfven 
konstaterats i andra länder, såsom Danmark, Tyskland, Frankrike 
och Nederländerna, men framträder där mera utprägladt än hos oss. 
För öfrigt har kompromiss i öfvervägande grad förekommit vid 
längre arbetsinställelser, såsom äfven varit förhållandet i andra 
länder. 

Genom arbetsinställelserna förlorade arbetsdagar. Antalet genom 
arbetsinställelser förlorade arbetsdagar har för hela femårsperioden 
beräknats till c:a 4,411,000. Dessa fördela sig på under de olika 
åren påbörjade arbetsinställelser såsom följer: 

Vid sammanställning af antalet förlorade arbetsdagar med hela 
antalet vid fabriker, handtverk och bergverk sysselsatta arbetare — 
363,227 personer enligt 1905 år3 officiella statistik — visar sig, at t 
genom arbetsinställelserna under femårsperioden förlorats i genom
snitt nära t v å och en h a l f a r b e t s d a g a r pe r a r b e t a r e och år.1 

Frånräknadt 1905 års abnormt höga förlustsiffra, har förlorats i 
genomsnitt en och en tredjedels arbetsdag per arbetare och år. 
Äfven under normala konfliktår har Sverige i förhållande till andra 
länder haft at t uppvisa ett anmärkningsvärdt stort antal förlorade 
arbetsdagar. 

I nedanstående öfversikt meddelas för olika industrier det be
räknade antalet förlorade arbetsdagar i medeltal per år jämsides med 
antalet under år 1906 utgjorda dagsverken enligt den officiella sta
tistiken. Därjämte lämnas för de olika industrierna en beräkning 

1 Erinras må dock, alt i antalet förlorade arbetsdagar inga arbetsdagar inom bygg
nadsverksamheten, transportarbetareyrket m. fl. fack, där fullständiga uppgifter rörande 
arbetareantalet icke stå. till buds i officiell statistik. 
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af antalet förlorade arbetsdagar i medeltal för år per 1,000 under år 
1906 utgjorda dagsverken äfvensom antalet förlorade arbetsdagar per 
år ocb arbetare inom industri och handtverk: 

Rörande här ofvan ej upptagna näringsgrenar kan nämnas, att 
antalet förlorade arbetsdagar inom byggnadsindustrien räknats till 
i medeltal 128,000 per år och inom landtransport t i l l i medeltal 
48,800. Särskildt inom byggnadsindustrien synes förlusten hafva 
varit relativt högst betydande och större än inom någon af ofvan-
stående industrier, maskin- oeh skeppsbyggnadsindustrien undan
tagen. 

Beloppet till arbetarne genom organisationen utbetaldt under
stöd har, såvidt kändt, utgjort: 

Aftalsbrott. Vid 294 arbetsinställelser hafva parterna framställt 
beskyllningar för aftalsbrott, hvaraf i 174 fall arbetsgifvarne mot 
arbetarne, i 79 fall arbetarne mot arbetsgifvarne oeh i 41 fall bägge 
parterna mot hvarandra. Endast i ett fåtal fall — sammanlagdt 
24 — föreligger emellertid erkännande af aftalsbrott från vederbö
rande part. 

Vid en särskild undersökning af de fall, då beskyllning för af
talsbrott framställts, har framgått a t t — såvidt materialet tillåter 
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Arbetsinställelser påbörjade under åren 
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1903—1907 inom olika näringsgrenar. 
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något uttalande härom — arbetsgifvarne begått aftalsbrott vid 30 
arbetsinställelser och arbetarne vid 96 arbetsinställelser under fem
årsperioden. 

Hvad särskildt beträffar brott mot kollektivaftal föreligga 29 
dylika från arbetsgifvarnes sida och 36 från arbetarnes. En mycket 
stor del af arbetarnes aftalsbrott gäller de individuella aftalen. 

Bland olika näringsgrupper framstå särskildt byggnadsindustri, 
närings- och njutningsämnesindustri samt mineralindustri med ett 
stort antal brott mot kollektiva aftal, jordbruk med ett stort antal 
brott mot individuella aftal. 

De bestämmelser i kollektivaftalet, mot hvilka brutits, äro först 
och främst lönebestämmelser, därnäst stadganden om förhandling, 
förlikning och skiljedom. I 4 fall hafva arbetarne brutit mot strejk
förbud i aftalet. 

Förhandling, modling och skiljedom. Rörande frågan om före
komsten af förhandlingar före arbetsinställelsens utbrott föreligga 
uppgifter för 1,095 af samtliga 1,148 arbetskonflikter under femårs
perioden. Däraf framgår, a t t ej mindre än 65 % af samtliga arbets
inställelser utbrutit utan föregående förhandling. Med tiden torde 
det dock blifva mer sällsynt, at t konflikter utbryta utan föregående 
försök till fredlig lösning; år 1907 företer äfven ett relativt stort 
antal af konflikter med föregående förhandling. 

Skiljedom uppgifves hafva förekommit vid 23 arbetsinställelser 
under femårsperioden, nämligen i resp. 5, 3, 3, 7 och 5 fall under 
de olika åren. Medling af utomstående — offentlig myndighet eller 
enskilda personer — har förekommit i 30 fall, medling af statens 
förlikningsmän vid 3 arbetsinställelser, påbörjade under år 1906 och 
vid 45 arbetsinställelser, påbörjade under år 1907. 
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Arbetslagstiftning i utlandet.1 

(Efter »Annuaire de la législation du travail» samt »Bulletin des Internationalen 
Arbeitsamts.») 

År 1902. 

Norge. 

K u n g l i g resolut ion den 25 oktober 1902 med n ä r m a r e föreskrif
t e r angående de i resolut ionen rörande arbe tares olycksfal lsförsäkr ing 
den 30 december 1899 omförmälda r iskklasser . (Kongelig Resolution af 
25:te Oktober 1902.) 

(Norsk Lovtidende, 1902, n:r 49.) 

Danmark. 

L a g den 23 maj 1902 angående ändrad lydelse af l agarne rö
rande å lderdomsunders töd å t för t jänta behöfvande utanför fa t t igvår 
den den 9 apr i l 1891 och den 7 ap r i l 1899. (Lov om Mndringer i Lo-
vene af 9 april 1891 og 7 april 1899 om Älderdomsimderstöttelse til vcerdige 
troengende undenfor Fattigvcesenet.) Med historik. 

(Lovtidenden, 1902, n:r 33.) 

Fö ro rdn ing den 1 november 1902 angående förbud för barn under 
16 å r a t t u t a n t i l l syn skö ta vissa farl iga maskiner . (Anordning om, at 
Personer under 16 Aar ikke selvstaindig maa passé visse farlige Maskiner.) 

(Lovtidenden, 1902, n:r 65.) 

I s l a n d . 

L a g den 14 februar i 1902 angående arbe ts löners u tbe ta lande . 
(Lov om Erlaggelse af arbejdslön.) 

(Lovtidenden, Tillag, n:r 4.) 

T y s k l a n d . 

Kungöre l se den 23 j a n u a r i 1902 angående b i t rädens och lär
l inga r s arbete i v ä r d s h u s och u t skänkn ingss tä l l en . (Bekanntmachung, 
betreffend die Beschäftigung von Gehiilfen und Lehrlingen in Gast- und in 
Schanhvirthschaften; vom 23. Januar 1902.) 

(Reichsgesetzblatt, 1902, n:r 4.) 
1 Forts, från Medd. 1905, s. 349 ff. 
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Kungöre l s e den 25 j a n u a r i 1902 angående förfarande vid ansökan 
om t i l l s t ånd t i l l fö r l ängd t öppe thå l l ande af handelsbodar . (Bekannt-
machung, betreffend das Verfahrcn bei Anträgen auf Verlängerung der Laden-
schlnsszeit; vom 25. Januar 1902.) 

(Reichsgesetzblatt, 1902, n:r 5.) 

Kungöre l se den 1 m a r s 1902 angående för g u m m i v a r o r s vu lkan i -
ser ing afsedda fab r ike r s i n r ä t t a n d e och drif t . (Bekanntmachung, betref
fend die Einrichtung und den Betrieb gewerblicher Anlagen zur Vulkanisirung 
von Gummiwaaren; vom 1. März 1902.) 

(Reichsgesetzblatt, 1902, n:r 12.) 

Kungöre l s e den 5 m a r s 1902 angående minde rå r igas och kv in
nors a n v ä n d a n d e t i l l a rbe te i g l a s h y t t o r , g lass l iper ier , g lase t sn ings-
fabr iker och g lasb låse r i e r . (Bekanntmachung, betreffend die Beschäftigung 
von Arbciterinnen und jugendlichen Arbeitern in Glashiitten, Glasschleifereien, 
Glasbeizercien und Glasblänereien; vom 5. März 1902.) 

(Reichsgesetzblatt, 1902, n:r 13. 

Kungöre l se den 20 m a r s 1902 angående s t enbro t t s och s tenhugge-
r iers i n r ä t t a n d e och drift . (Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung und 
den Betrieb von Steinbriichen und Steinhauereien (Steinmetzbetrieben) ; vom 20. 
März 1902.) 

(Reichsgesetzblatt, 1902, n:r 16.) 

Kungöre l se den 30 ap r i l 1902 angående i n r ä t t a n d e af et t r åd 
för a rbe t s s t a t i s t i k . (Bestimmungen, betreffend den Beirath fiir Arbeiterstatis-
tik; vom 30. April 1902.) 

(Centralblatt far das deutsche Reich, 1902, n:r 19.) 

Kungöre l se den 27 m a j 1902 a n g å e n d e m i n d e r å r i g a s och kv in 
nors a n v ä n d a n d e t i l l a rbe t e i va l s - och j ä r n v e r k . Bekanntmachung, be
treffend die Beschäftigung von Arbciterinnen und jugendlichen Arbeitern in Walz-
und Hammerwerken; vom 27. Mai 1902.) 

(Reichsgesetzblatt, 1902, n:t 26.) 

S jö lag den 2 j u n i 1902. (Seemanns-Ordnung; vom 2. Juni 1902.) Af 
denna refererar Annnaire kapitlen II och III, innehållande bestämmelser rörande af-
räkningsböcker och mönstring (Seefahrtsbiicher und Musterung) samt hyran (Ver-
tragsverhältniss). 

(Reichsgesetzblatt, 1902, n:r 271.) 

L a g den 2 j u n i 1902 angående a rbe t s förmedl ing å t s jömän. 
(Gesetz, betreffend die Stellenvermittlung fiir Schiffsleute; vom 2. Juni 1902.) 

(Reichsgesetzblatt, 1902, n:r 27.) 

Kungöre l s e den 22 oktober 1902 angående i n r ä t t a n d e och dr i f t af 
häs t t age l sp inner i e r , a n l ä g g n i n g a r för b e r e d n i n g af t a g e l och bo r s t 
s a m t pensel- och bors t fabr iker . (Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung 
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und den Betrieb der Mosshaarspinnereien, Soar- una Burstenzurichtereien soicie 
der Biirsten- und Pinselmachereien; vom 22- October 1902.) 

(Reichsgesetzblatt, 1902, n:r 43.) 

Kungöre l se den 9 december 1902 angående införande af aflönings-
böcker i konfek t ions indus t r ien för t i l l ve rkn ing af k läde r och l innevaror . 
(Bekanntmachung, betreffend die Einfuhrung von Lohnbiichern fur die KUider-
xmd Wäschekonfektion.) 

(Reichsgesetzblatt, 1902, n:r 49.1 

England. 

F ö r o r d n i n g den 17 j a n u a r i 1902 angående ändrad lydelse af 
v i ssa bes tämmelse r i l agen om arbete i fabr iker och handtverk , 1901, 
r ö r ande mins t a t i l l å t n a l u f t u t r y m m e i såsom sofrum s a m t i d i g t t jä
nande verks tad . (Order of the Secretary of State, dated January 17, 1902, 
modifying the proportion of cubic feet of space to be provided in a workshop 
used as a sleeping place.) 

(Statutory rules and orders, 1902, n:r 23.) 

F ö r o r d n i n g den 9 j u n i 1902, med sä r sk i lda föreskrif ter rö rande 
mejerier i I r l a n d . (Order of the Secretary of State, dated June 9, 1902, gran
ting special exceptions: Creameries). 

(Statutory rules and orders, 1902, n:r 465.) 

F ö r o r d n i n g den 17 j u n i 1902 angående minderå r igas och kv in
nors a n v ä n d a n d e t i l l a rbe te v id f ruk tkonserver ing . (Order of the Se
cretary of State, dated June IT, 1902, prescribing conditions to special exception : 
Fruit preserving.) 

(Statutory rules and orders, 1902, n:r 463.) 

F ö r o r d n i n g den 27 j u l i 1902 angående a r b e t e p å öfver t id för 
v id a rbe te med smör- och os t t i l l ve rkn ing ans t ä l l da kvinnor . (Order of 
the Secretary of State, dated June 27, 1902, with regard to the overtime employ
ment of women in the making and mixing of butter and the making of cheese.) 

(Statutory rules and orders, 1902, n.r 503.) 

F ö r o r d n i n g den 14 j u l i 1902 angående hemarbe te . (The home work 
order of Uth July 1902.) 

(Statutory rules and orders, 1902, n:r 562.) 

F ö r o r d n i n g den 14 j u l i 1902 rö rande t i l l ä m p a n d e t af v issa be
s t ämmelse r om arbets löners fas ts tä l lande i l agen ångande fabr iker 
och hand tve rk , 1901, i f ab r ike r och på v e r k s t ä d e r för t i l l ve rkn ing af 
a n k a r t å g af s t å l s amt j ä r n , kedjor, ankare , d r a g g a n k a r e och vagns 
under reden . (Order of the Secretary of State, dated July 14, 1902, applying 
the provisions of section 116 of the factory and tcorkshop act 1901, with modifi
cations, to factories and workshops, in which iron and steel cables, chains, an
chors and grapnels and cart gear are made.) 

(Statutory rules and orders, 1902, n:r 5G1.) 



778 ARBETSLAGSTIFTNING I UTLANDET ÅR 1902. 

F ö r o r d n i n g den 14 j u l i 1902 rö rande t i l l ämpande t af vissa be
s t ä m m e l s e r om a rbe t s lönens fas t s tä l l ande i lagen angående fabr iker 
och h a n d t v e r k , 1901, i f ab r ike r och på ve rks täde r för t i l l v e r k n i n g af 
lås , d ö r r k l i n k o r och nyck la r . (Order of the Secretary of State, dated July 
14, 1902, applying the provisions of section 110 of the factory and workshop act, 
1901, with modifications to factories and icorkshops in ichich locks, latches and 
keys are made.) 

(Statutory rales and orders, 1902, n:r 560.) 

L a g den 22 j u l i 1902 a n g å e n d e i n r ä t t a n d e af arbetsförmed
l i n g s a n s t a l t e r i London . (An act to authorise the establishment of Labour 
Bureaux throughout the metropolis.) 

(Chap. 13.) 

F ö r o r d n i n g den 22 j u l i 1902 a n g å e n d e a n v ä n d a n d e af sp räng
ämnen i kolgrufvor . (The explosives in coal mines. Order of the 22th 
July, 1902.) 

(Statutory rules and orders, 1902, n:r 591.) 

L a g den 8 a u g u s t i 1902 angående förbud mot fordran på obli
g a t o r i s k t med l emskap i o reg is t re rade unde r s tödskasso r samt angå
ende r eg l e r ing af r eg i s t r e r ade kassors s t ä l ln ing . (An act to prohibit com
pulsory membership of unregistered shop clubs or thrift funds, and to regulate 
such as are duly registered^) Med historik. 

(Chap. 21.) 

F ö r o r d n i n g den 12 a u g u s t i 1902 angående a n v ä n d a n d e af an-
t ä n d b a r a l ö sn inga r v id t i l l v e r k n i n g af f i l tha t ta r . (Regulations, dated 
August 12, 1902, made by the Secretary of State for the manufacture of felt 
hats, tchere any inflammable solvent is used.) 

(Statutory rules and orders, 1902, n:r 623.) 

F ö r o r d n i n g den 22 a u g u s t i 1902 angående man l iga minde rå r iga s 
a n v ä n d a n d e t i l l a rbete n a t t e t i d i b ly - och z i n k m a l m s g r u f v o r . (Order 
of the Secretary of State, dated August 22, 1902, with regard to the employment 
at night of male young persons in concentration work at lead and zinc mines.) 

(Statutory rules and orders, 1902, n:r 690.) 

Fö re sk r i f t e r a n g å e n d e t i l l v e r k n i n g af l e r k ä r l och pors l insgods , 
u t fä rdade j u l i 1902 med an l edn ing af e t t sk i l j edomsuts lag december 
1901. (Amended special rules for the manufacture of earthenware and China. 
As established, after arbitration by the aicard of the umpire, Lord James of 
Hereford, dated 30th of December 1901.) 

Frankrike. 

F ö r o r d n i n g den 21 m a r s 1902 angående t i l l ä m p n i n g i A lge r i e t 
af v i s sa be s t ämmel se r om s k y d d mot y rkes f a r a samt om minder -



ARBETSLAGSTIFTNING I UTLANDET ÅR 1 9 0 2 . 779 

å r igas och k v i n n o r s a n v ä n d a n d e t i l l a rbete i indus t r i e l l t y r k e . (Décret 
du 21 mars 1902 relatif a V application, en Algérie, de dispositions concernant 
I'hygiene et la séeurité des fravailletirs dans les établissements industriels et les 
mesures de protection spéciales a 1'égard des cnfants, des filles mineures et des 
femmes.) 

(Journal officiel, 27/3 1902.) 

L a g den 22 m a r s 1902 angående ä n d r a d lydelse af vissa be
s t ämmelse r i lagen rö r ande e r s ä t t n i n g för s k a d a t i l l följd af olycks
fall i a rbete den 9 a p r i l 1898. (Loi du 32 mars 1902 modifiant divers ar
tides de la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont 
les ouvriers sont victimes dans lenr travail.) Med historik. 

(Journal officiel, 27/8 1902.) 

F ö r o r d n i n g den 23 m a r s 1902 angående t i l l ämpn ingen af den 
genom lag den 22 m a r s 1902 förändrade lagen rörande e r s ä t t n ing 
för skada t i l l följd af olycksfal l i arbete den 9 a p r i l 1898. (Décret du 
23 mars 1902 relatif a Xexecution des artides 11 et 12 de la loi du 9 avril 1898, 
modifies par la loi du 22 mars 1902.) 

(Journal officiel, 27/3 1902.) 

F ö r o r d n i n g den 28 mar s 1902 med n ä r m a r e föreskrif ter angående 
den v e r k l i g a dag l iga a rbe t s t idens längd för v u x n a a rbe ta re . (Décret 
du 28 mars 1902 portant réglement d'administration publique sur la durée du 
travail effectif journalier des ouvriers adultes.) 

(Journal officiel, "/» 1902.) 

F ö r o r d n i n g den 4 j u l i 1902 med t i l l ägg t i l l de i lagen den 2 
november 1892 omförmälda y rken , på hv i l ka s i s tnämnda lags bestäm
melser om u n d a n t a g från förbud mot arbete p å sön- och he lgdaga r 
s a m t om a rbe t s t id ä g a t i l l ä m p n i n g . (Décret du 4 juillet 1902 complétant 
la nomenclature des industries admises ä bénéficier des tolerances prévues par la 
loi du 2 novembre 1892 en ce qui concerne le repos hebdomadaire et la durée du 
travail.) 

(Journal officiel, 5/7 1902.) 

F ö r o r d n i n g den 6 a u g u s t i 1902 angående ä n d r a d lyde lse af v issa 
bes tämmelse r i förordningen rö rande s k y d d mot y rkes fa ra den 10 
m a r s 1894. (Décret du 6 aout 1902, modifiant l'artide 4 du décret du 10 mars 
1894 relatif ö I'hygiene et å la séeurité des travailleurs.) 

(Journal officiel, IS/s 1902.) 

F ö r o r d n i n g den 21 november 1902 angående förbad mot s. k . 
u p p s u g n i n g v id b leckkär l s t i l lverkn ing . (Décret du 21 novembre 1902 in-
terdisant dans 1'industrie de la poterie d'etain Vopération dite ypompagf.) 

(Journal officiel, »/u 1902.) 
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Belg ien . 

K u n g ö r e l s e den 17 november 1902 angående ä n d r a d lydelse af 
kungöre l sen rö r ande a rbe te i t änds t i cks fab r ike r den 25 m a r s 1890. 
(Arrgté royal du 17 novembre 1902 modifiant celui du 25 mars 1890 portant ré-
glementation du travail dans les fabriques d'allumettes chimiques.) 

(Moniteur, "/a 1902.) 

K u n g ö r e l s e den 17 november 1902 angående ä n d r a d lydelse af 
kungöre l s en rö rande t i l l v e r k n i n g e n af b l y h v i t t och a n d r a blyföre
n i n g a r den 31 december 1894. (Arreté royal du 17 novembre 1902 modifiant 
celui du 31 décembre 1894, concernant la fabrication de la céruse et autres com
poses de plomb.) 

(Moniteur, 18,is 1902.) 

Kungöre l s e den 30 december 1902 angående t i l l ä m p n i n g af 
§ 9 i l agen rö r ande å lde rdomsförsäkr ing och l i f räntor å 65 francs 
den 10 maj 1900. (Arreté royal du 30 décembre 1902 concernant 1'exécution 
de Varticle 9 de la loi du 10 mai 1900 sur les pensions de vieillesse et Vallocation 
annuelle de 65 francs.) 

(Moniteur, «/« 1902.) 

Nederländerna. 

F ö r o r d n i n g den 5 februar i 1902 med n ä r m a r e föreskrif ter an
gående a n v ä n d a n d e t af v i ssa i lagen om olycksfal l i a rbe te , 1901, 
omförmälda s p r ä n g ä m n e n . (Besluit van den 5den Februari 1902 tot vaststel-
ling van een algemeene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 10, sub 3 
en 5, der ongevallenwet 1901.) 

(Staatsblad, 1902, n:r 22.) 

F ö r o r d n i n g den 14 j u l i 1902 med n ä r m a r e föreskr i f ter angående 
i l a g e n om olycksfa l l i arbete , 1901, omförmäld offentlig l ä k a r h j ä l p . 
(Besluit van den 14sten Juli 1902, tot vaststelling van een maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 19 der ongevallenwet 1901.) 

(Staatsblad, 1902, n:r 152.) 

L a g den 21 oktober 1902 med t i l l ä g g t i l l § 5 i l agen om a rbe t e 
den 5 maj 1889 a n g å e n d e a rbe te n a t t e t i d för v id s i l l be redn ing syssel
s a t t a k v i n n o r . (Wet van den 2pten October 1902, tot aanvulling van artikel 5 
der Arbeidsicet.) 

(Staatsblad, 1902, n:r 185.) 

F ö r o r d n i n g den 15 november 1902 med n ä r m a r e föreskrif ter an
gående i lagen om olycksfal l i a rbe te , 1901, omförmälda r i skk l a s se r . 
(Besluit van den 15des November 1902, tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 31 der ongevallenwet van 1901.) 

(Staatsblad, 1902, n:r 195.) 
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F ö r o r d n i n g den 19 november 1902 med n ä r m a r e föreskr i f ter an 
gående i l agen om olycksfal l i a rbe te , 1901, omförmälda premietar i ffer . 
(Besluit van den 19den November 1902, tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 42, eerste lid, der ongevallenwet, 1901.) 

(Staatsblad, 1902, mr 197.) 

F ö r o r d n i n g den 21 november 1902 med n ä r m a r e föreskrifter an
gående b e r ä k n i n g af k a p i t a l v ä r d e t å i lagen om olycksfall i arbete , 
1901, omförmälda l i f rän tor och skadee r sä t t n inga r . (Besluit van den 2pt"> 
November 1902, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 59, sub 2, der ongevallenwet 1901.) 

(Staatsblad, 1902, n:r 200.) 

Kungöre l se den 26 november 1902 angående fas ts tä l lande af for
m u l ä r t i l l i lagen om olycksfal l i arbete , 1901, omförmäld anmäln ings 
b lanke t t . (Besluit van den 26s"" November 1902, tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 104,3' lid, der ongevallenwet 
1901.) (Staatsronrant, »/u och '. 19 1902.) 

F ö r o r d n i n g den 26 november 1902 med n ä r m a r e föreskrif ter an
gående i lagen om olycksfal l i arbete , 1901, omförmäld försäkr ing af 
å f r ämmande ort genom olycksfal l skadade. (Besluit van den 2fat'" No
vember 1902, tot vaststelling van ecti algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 61, derde lid, der ongevallenwet 1901.) 

(Staatsblad, 1902, n:r 203.) 

F ö r o r d n i n g den 1 december 1902 med n ä r m a r e föreskrif ter an
g å e n d e g ä l d a n d e af i lagen om olycksfal l i arbete , 1901, omförmälda 
b i d r a g t i l l fö r säkr ingsans ta l t ens fö rva l tn ingskos tnader . (Besluit van den 
pten December 1902, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 59, sub 5, der ongevallenicet 1901.) 

(Staatsblad, 1902, n:r 205.) 

F ö r o r d n i n g den 5 december 1902 med n ä r m a r e föreskrif ter an
gående s t ä l l ande af s äke rhe t för i lagen om olycksfal l i arbete , 1901, 
omförmäld f r iv i l l ig fö r säkr ing genom arbetsgi fvarens försorg. (Besluit 
van den 5den December 1903, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in de artikelen 52, tu-eede en derde lid, en 59 sub 1, 3 en 4, der 
ongevallenwet 1901.) 

(Staatsblad, 1902, n:r 205.) 

F ö r o r d n i n g den 8 december 1902 med n ä r m a r e föreskrif ter an
g å e n d e u t b e t a l a n d e af i lagen om olycksfal l i arbete , 1901, omför
m ä l d a e rsä t tn ingsbe lopp . (Besluit van den 8"« December 1902, tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 72 der 
ongevallenwet 1901.) 

(Staatsblad, 1902, n:r 214.) 

L a g den 8 december 1902 angående e r l äggande och fullföljande 
af i l agen om olycksfal l i a rbe te , 1901, omförmäldt vad . (Wet van 
den 8sten December 1902, tot uitvoering van artikel 75 der ongevallenwet 1901.) 

(Staatsblad, 1902, n:r 208.) 
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F ö r o r d n i n g den 22 december 1902 angående i k r a f t t r ä d a n d e af 
§ 1 i lagen om olycksfa l l i a rbe te , 1901. (Besluit van den 32»™ Decem
ber 1902, houdende bcpaling van het tijlstip u-aarop artikel 1 der ongcvallemcet 
in uerking treedt.) 

(Staatsblad, 1902. n:r 225.) 

Luxemburg. 

L a g den 5 a p r i l 1902 angående obl iga tor i sk olycksfal lsförsäk
r i n g för a rbe ta re . [Loi du 5 avril 1902 concernant Vassurance obligatoire des 
ouvriers contre les accidents.) 

(Memorial, 1902, n:r 20.) 

L a g den 22 maj 1902 angående i n r ä t t a n d e af en y rkes inspek t ion . 
[Loi du 22 mai 1902 concernant Vinspection du travail industriel.' 

(Memorial, 1902, n:r 37.) 

K u n g ö r e l s e den 14 j u l i 1902 med n ä r m a r e föreskrif ter angående 
t i l l ä m p n i n g af l agen om ob l iga to r i sk s juk fö r säk r ing för a rbe t a re den 
31 j u l i 1901. (Arrété grand-ducal du 14 juillet 1902, portant reglement pour 
Vexécution de la loi du 31 juillet 1901 sur Vassurance obligatoire des ouvriers 
contre les maladies.) 

(Memorial, 1902, n:r 52.) 

Schweiz. 

L a g den 26 j u n i 1902 a n g å e n d e arbe ts löners u t b e t a l a n d e s a m t 
bötesväsen i af l agen den 26 a p r i l 1887 be rö rda i ndus t r i e l l a y r k e n . 
(Loi federate du 26 juin 1902 concernant le paiement des salaires et les amen-
des dans les entreprises soumises å la responsabilité civile conformément å la loi 
federate du 26 avril 1887). 

(Recueil offlciel, nonvclle serie, XIX, p. 316.) 

L a g den 19 december 1902 a n g å e n d e a r b e t s t i d e n s l ä n g d vid 
j ä r n v ä g s d r i f t och a n d r a k o m m u n i k a t i o n s a n s t a l t e r . {Loi federate du 19 
décembre 1902 concernant la durée du travail dans Vexploitation des entreprises 
de transport et de communications.) 

(Fcnille fédérale, 1903, n:r 1.) 

St. Gallen. 

F ö r o r d n i n g den 25 februar i 1902 angående med l ing i a rbe t s -
t v i s t e r . [Beschluss des Regicrungsratcs, betreffend das Vermittlungsverfahren 
bet Arbeitscinstellungen. V om 25 Februar 1902.) 

Österrike. 

L a g den 12 j u l i 1902 angående e r s ä t t n i n g s s k y l d i g h e t för vid 

j ä r n v ä g s d r i f t in t räf fade olycksfa l l . (Gesetz vom 12. Juli 1902, betreffend die 
Haftpflicht der Eisenbahnen.) 

(Reichsgesetzblatt, 1902, n:r 147.) 
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L a g den 22 j u l i 1902 med t i l l ä g g t i l l a l lmänna y rke s l agens före
skr i f ter angående v id byggnads fö re t ag sysse lsa t ta a r b e t a r e . (Gesetz 
rom 22. Juli 1902, hetreffend die Ergänzung der Geicerheordnung beziiglich der 
hei Baitunternemungen heschäftigten Arbeiter.) 

(Reichsgcsetzblatt, 1902. n:r 155.) 

L a g den 28 ju l i 1902 angående ordnande t af a rbe ts förhå l landen 
för v id j ä r n v ä g a r s v e r k s t ä d e r s a m t vid med den o rd ina r ie j ä r n v ä g s 
drif ten icke samhörande j ä r n v ä g s b y g g n a d ans tä l ld personal . (Gesetz 
rom 28 Juli 1902, hetreffend die Hegclung des Arbeitsverhältnisses der hei Segie-
hauten von Eisenbahnen nnd in den Hilfsanstalten derselhen vcrwcndeten 
Arbeiter.) 

(Reichsgesetzblatt. 1902, n:r 156.) 

Ungern. 

L a g den 26 j u n i 1902 angående t i l l ägg t i l l l ag X V I , år 1900, 
rö rande en unders tödskassa för a rbe ta re och l and ta rbe ta re . 

(Orszagos Törvénytär, 29/a 1902.) 

Italien. 

Reg lemen te den 21 maj 1902 för Na t iona lkas san för a rbe tares in
va l id i te t s - och å lderdomsförsäkr ing. (Statuto della Cassa nazionale di pre-
videnza per la invalidita e per la vecchiaia degli operai.) 

(Raccolta officiate delle leggi et dei decreti del Regno d'ltalia, 1902, p. 1827.) 

T e k n i s k t reglemente den 21 maj 1902 för Na t iona lkas san för ar
be t a r e s inva l id i t e t s - och å lderdomsförsäkr ing. (Regolamento tecnico della 
Cassa nazionale di previdenza per la invalidita e per la vecchiaia degli operai.) 

(Raccolta, 1902, p. 1849.) 

L a g den 19 j u n i 1902 angående minderå r igas och kv innors an
vändande t i l l arbete i i ndus t r i e l l t y rke , hand tve rk , etc. (Legge, rifflet-
tente disposizioni circa il lavoro delle donne e dei fanciulli negli opifici indu-
striali, laboratori, etc, 19 giugno 1902.) Med historik. 

(Gazzetta Ufficiale del Regno, Vt 1902, n:r 154.) 

L a g den 29 j u n i 1902 angående u p p r ä t t a n d e af en afdelning för 
a rbe t s s t a t i s t ik m. m. samt e t t a rbe t s r åd inom depar t emen te t för jo rd
b ruk , i ndus t r i och hande l . (Legge clic instituisce un Ufficio del lavoro presso 
il Ministero di agricoltura, industria e commercio, 29 giugno 1902.) 

(Gazzetta Ufficiale del Regno, \i 1902, n:r 157.) 

Spanien. 

F ö r o r d n i n g den 11 mar s 1902 angående införande af en å t t a t im
mar s a rbe t sdag för a rbe ta re i offentlig t jänst . 

(Gaceta de Madrid, »/» 1902.) 
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Kungörelse den 20 juni 1902 angående vissa bestämmelsers in
ryckande i arbetsaftalet vid koncessions beviljande å offentliga ar
beten för statens, provinsers eller kommuners räkning. (Real Decreto 
sobre el contrato del trabajo.) 

(Gaceta de Madrid, 2s/e 1902.) 

Kungörelse den 21 juni 1902 angående inrättande inom viss tid 
af de genom lagarna den 13 mars och 9 juni 1900 föreskrifna provins-
och ortsnämnderna för biläggande af tvister rörande olycksfall i arbete. 
(Real Decreto sobre las Huelgas.) 

(Gaceta de Madrid, »/e 1902) 

Förordning den 2(> juni 1902 angående ändrad lydelse af be
stämmelserna rörande arbetstiden i lagarne angående minderårigas 
och kvinnors användande till arbete i industriellt yrke, den 13 mars 
och 9 juni 1900. (Orden de 26 de Junio recordando el trabajo de mujeres y 
ninos.) 

(Gaceta de Madrid, 2' e 1902.) 

Ryssland. 

Kungörelse (industri- och grufhandteringsrådets), den 28 maj/10 
juni 1902, angående ändrad lydelse af förordningen rörande arbets
tidens längd och fördelning. 

(Sobranie ouzakomenii etc, 1902, n-.r 795.) 

Finland. 

Lag den 10/23 januari 1902 angående fartygsredares ansvarighet 
för kroppsskada, som drabbar sjöman i tjänsten. 

(Storfnrstendömet Finlands författn.-saml., 1902, n:r 36.) 

Kejserliga Senatens för Finland beslut den 9 oktober 1902 an
gående reglemente för olycksfallsförsäkringsanstalten för sjömän i 
Finland. 

(Storfnrstendömet Finlands författn.-saml., 1902, n:r 36.) 

Rumänien. 

Lag den 4/17 mars 1902 angående handtverkets reglerande. (Lege 
pentru organisarea meseriilor.) 

(ilonitorul oficial, 5,18 mars 1902.) 

Kungörelse den 17/30 augusti 1902 med närmare föreskrifter an
gående handtverkslagens tillämpning. (Regulament primtor la punerea in 
aplicarea legei pentru organisarea meseriilor.) 

(Monitorul oficial 31 aout/13 sept. 1902.) 
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Brittiska Australien. 
Väst-Australien. 

Lag den 19 februari 1902 angående ändrad lydelse af lagen rö
rande ersättning för skada till följd af olycksfall i arbete den 10 
oktober 1894. (An act to amend the law with respect to compensation to wor
kers for accidental injuries suffered in the course of their employment. — The 
worker» compensation act, 1902. 

(N:r V.) 

Lag den 19 februari 1902 angående fackföreningars ställning 
(An act to provide for the regulation of Trade Unions. — The Trade Unions 
act, 1902.) 

(N:r XIX.) 

Lag den 19 februari 1902 angående tidig stängning af handels
bodar och reglerande af arbetstiden i handelsbodar och affärskontor. 
(An act for the early closing of shops and to regulate the hours of employment 
in shops and other places of business. — The early closing act, 1902.) 

(N:r XXIV.) 

Lag den 19 februari 1902 angående arbete i kolgrufvor. (An act 
relating to coal-mines.) Annuaire meddelar ett utdrag af lagen. 

(N:r XXV.) 

Lag den 19 februari 1902 angående ändrad lydelse af lagen rö
rande förlikning och skiljedom i arbetstvister den 5 december 1900. 
(An act to amend the law relating to the settlement of industrial disputes by 
conciliation and arbitration. — Industrial Conciliation and Arbitration Act. 1902.) 

(N:r XXI.) 

Nya Zeeland. 

Lag den 3 oktober 1902 angående tillägg till lagen rörande er
sättning för skada till följd af olycksfall i arbete den 18 oktober 
1900. (An act to amend >The workers compensation for accidents act, 1900>.) 

(N:r 61.) 

Lag den 1 oktober 1902 med närmare föreskrifter angående vill
koren för åtnjutande i vissa fall af ålderdomspensioner. (An act to 
make letter provision against the obtaining of old-age pensions by fraud.) 

(N:r 20.) 

L a g den 3 oktober 1902 angående inspekt ion af maskiner . (An act 
to consolidate and amend ihe law relating to the inspection of machinery.) 

(N:r 42 ) 
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L a g den 3 oktober 1902 med t i l l ägg t i l l lagen angående ersä t t 
n ing för s k a d a t i l l följd af olycksfal l i a rbe te , 1901, i nne fa t t ande 
bes tämmelser rö rande unders tödsbe loppens s tor lek. (An act to amend 
'the workers compensation for accidents Act, 1900') 

(N:r 61.) 

L a g den 3 oktober 1902 med t i l l ä g g t i l l lagen om fabr iker och 
hand tve rk , 1901, rö rande t i l l s t ånd för u t s t r äckande i v iss t fall af 
minde rå r igas och k v i n n o r s a rbe t s t id . (Au act to amend 'the Factories Act, 
1901') 

(N:r 55.) 

Nya Syd-Wales. 

L a g den 4 sep tember 1902 rö r ande arbetsaf ta l mel lan husbönder 
och t j änare . (An act to consolidate the enactments relating to masters and 
»errant s.) 

(Act n:r 59, 1902.) 

L a g den 9 sep tember 1902 angående arbete i kolgrufvor . (An act 
to consolidate enactments relating to the regulation af coal mines and collieries). 

(Art n:r 73. 1902.) 

L a g den 1 december 1902 angående anordnande och begagnande 
af för b y g g n a d s v e r k s a m h e t a fsedda och använda hissar , s t ä l ln inga r 
och mask ine r . (An act to regulate the construction and use of lifts and of 
scaffolding and engines used for erecting, demolishing, altering, repairing, cleaning 
or painting buildings or structures, and of gear used in connection therewith; to 
regulate the use of steam cranes, and for purposes consequent upon or incidental 
to these objects.) 

(Art n:r 91.) 

Victoria. 

L a g den 5 december 1902 med förnyande af och t i l l ä g g t i l l 
vissa bes tämmelser i lagen af 1896 om fabr iker och hand tve rk . (An act 
to revive and continue the factories and shops act 1896 and the acts amending 
the same in respect of certain trades and business and to make special provi
sions in respect of certain other trades and business) 

(N:r 1804.) 

Brittiska Nordamerika. (Canada.) 

Brittiska Columbia. 

L a g den 21 j u n i 1902 a n g å e n d e ä n d r a d lyde l se af vissa bestäm
melse r i lagen rö rande a rbe te i hande l sbodar den 31 a u g u s t i 1900. 
(An act to amend the 'Shops regulation act, 1900>.) 

(Chap. 59.) 
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L a g den 21 j u n i 1902 angående ändrad lydelse af vissa bes täm
melser i lagen rörande fackföreningar . (An act to amend the law relating 
to Trade Unions.) 

(Chap. 66.) 

L a g den 21 j u n i 1902 angående e r s ä t t n i n g för s k a d a t i l l följd 
a l olycksfall i a rbe te . (An act respecting compensation to workmen for acci
dental injuries suffered in the course of their employment.) 

(Chap. 74.) 

L a g den 21 j u n i 1902 angående förbud mot bedräg l iga förespeg
l ingar vid a rbe tares och b i t rädens ans tä l lande . (An act respecting de
ception in procuring workmen or employees. — Deceiyed workmen's act, 1902.) 

(Chap. 75.") 

Ontario. 

L a g den 21 mar s 1902 angående ändrad lydelse af vissa bestäm
melser i lagen rö rande för l ikning och skiljedom i a rbe t s tv i s te r . (An act 
to amend the act respecting councils of conciliation and arbitration for settling 
industrial disputes.) 

Amerikas förenta stater. 

Iowa. 

L a g den 8 apr i l 1902 angående skydd mot eldfara i fabriker . 
(Fire escapes on factories, etc.) 

(Chap. 150.) 

L a g den 11 apr i l 1902 angående skydd mot yrkesfara i fabr iker 

och hand tverk . (Factories, Workshops etc. — Safety appliances, inspection, etc.) 
(Chap. 149.) 

Kentucky. 

L a g den 12 mar s 1902 angående m i n d e r å r i g a s användande t i l l 

a rbe te i fabr iker och h a n d t v e r k . (Employment of children.) 
(Chap. 16.) 

L a g den 17 mars 1902 angående t i l l s ä t t ande af en y rkes inspek

tör . (Bureau of agriculture, labour and statistics. Labour inspector). 
(Chap. 24.) 

Louisiana. 

L a g den 8 j u l i 1902 angående fas ts tä l lande a i v i s s a rbe t s t id v i d 

spårvägsdr i f t i s tad. (Sour of labour on street railways.) 
(Act n:r 122.) 
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L a g den 24 j u l i 1902 a n g å e n d e fas t s t ä l l ande af v iss a rbe t s t id 
för m i n d e r å r i g a s och k v i n n o r s sy s se l s ä t t ande i indus t r i e l l t y r k e . 
(Employment of women and children. Hours of labour.) 

(Act n-.r 49.) 

Maryland. 

L a g den 27 m a r s 1902 a n g å e n d e hemarbe te . (Factories and work
shops. Sweating system.) 

(Chap. 101.) 

L a g den 1 apr i l 1902 angående e r s ä t t n i n g för s k a d a t i l l följd 

af o lycksfa l l i a rbe te . (Liability of employers for injuries to employees.) 

(Chap. 139.) 

L a g den 8 apr i l 1902 angående förbud mot minde rå r iga s an
v ä n d a n d e t i l l a rbe te vid t i l l v e r k n i n g eller sa lub judande af alkohol-
h a l t i g a d rycke r . {Employment of children. Age limit.) 

(Chap. 566:) 

L a g den 11 a p r i l 1902 a n g å e n d e m i n d e r å r i g a s a n v ä n d a n d e t i l l 

a rbe t e i i ndus t r i e l l t y r k e . (Employment of children.) 
(Chap. 506.) 

Massachusetts. 

L a g den 13 m a r s 1902 a n g å e n d e minde rå r igas användande t i l l 

a r b e t e i i ndus t r i e l l t y r k e . {Employment of children) 
(Chap. 183.) 

L a g den 29 a p r i l 1902 angående förbud mot minde rå r igas an
v ä n d a n d e t i l l a rbe t e v id be t j än ing af person- e l le r va ruh i s sa r . Em
ployment of children. Elevators.) 

(Chap. 350.) 

L a g den 3 j u n i 1902 angående fas t s tä l lande af v iss a rbe t s t id 
för m i n d e r å r i g a s och k v i n n o r s sys se l sä t t ande i indus t r i e l l t y r k e . 
(Employment of women and children. Hours of labour.) 

(Chap. 435.) 

L a g den 5 j u n i 1902 angående för l iknings- och ski l jenämnder v id 

a rbe t s tv i s t e r . (Board of conciliation and arbitration.) 
(Chap. 446.) 

L a g den 5 j u n i 1902 a n g å e n d e a rbe ts löners u tbe ta l ande . (Payment 
of wages.) 

(Chap. 450.) 

New-York. 

L a g den 2 ap r i l 1902 a n g å e n d e gift k v i n n a s inkomst af a rbete 

eller rörelse . (Earnings of married women.) 
(Chap. 289.) 
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L a g den 10 apr i l 1902 angående u t e s l u t a n d e a n v ä n d a n d e af 
amer ikanska medborgare s a m t medborga re i s ta ten N e w - Y o r k v id 
offentliga arbeten. (Employment of labour on public works. Only citizens 
to be employed.) 

(Chap. 454.) 

L a g den 15 apr i l 1902 angående e r s ä t t n ing för skada t i l l följd 
af olycksfall i a rbete . (An act to extend and regulate the liability of em
ployers to make compensation for personal injuries suffered by employees.) 

(Chap. 600.) 

Ohio. 

L a g den 4 apr i l 1902 angående e r s ä t t n i n g för skada t i l l följd 

af olycksfall i arbete . (Liability of employers for injuries to employees.) 

L a g den 29 apr i l 1902 angående a rbe t s s t a t i s t i kens o rdnande 
samt i n r ä t t ande af offentlig a rbe t s fö rmedl ing . (Commissioner of sta
tistics of labour. Duties. Free public employment offices.) 

L a g den 2 maj 1902 med nä rmare föreskrif ter angående y r k e s 

inspekt ionens ve rksamhet . (Factories and workshops. Inspection.) 

L a g den 12 maj 1902 angående m i n d e r å r i g a s användande t i l l 

a rbe te i i ndus t r i e l l t y r k e . (Employment of children. Age limit. Night work.) 

L a g den 12 maj 1902 angående skolgång för t i l l a rbe te i indu
s t r ie l l t y r k e a n v ä n d a minderå r iga . (Employment of children during session 
of school. Working children to be enabled to attend school.) 

Rhode-Island. 

L a g den 4 apr i l 1902 angående minde rå r iga s och kv innors an
vändande t i l l a rbe te i i n d u s t r i e l l t y r k e . (Employment of women and 
children. Hours of labour.) 

(Chap. 994.) 

L a g den 4 a p r i l 1902 angående skolgång för t i l l a rbe te i indu
s t r i e l l t y r k e använda minderå r iga . (Employment of children during session 
of school.) 

(Chap. 1009.) 

L a g den 3 augus t i 1902 angående anbr ingande af s k y d d v id 
person- och va ruh i s sa r inom indus t r i e l l a i n r ä t t n i n g a r . (Factories and 
workshops. Elevators.) 

(Chap. 973.) 
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New-Jersey. 

L a g den 3 apr i l 1902 a n g å e n d e inspekt ion af hy reshus . (Tenement 
houses. Inspection.) 

(Chap. 105.) 

L a g den 24 apr i l 1902 a n g å e n d e t i l l s ä t t ande af y rkes inspek töre r 
för utöfvande af t i l l syn öfver minde rå r iga s och kvinnors a n v ä n d a n d e 

t i l l a r b e t e i i n d u s t r i e l l t y r k e . (Employment of women and children. Sours 
of labour. Inspector.) 

(Chap. 271.) 

Porto-Rico. 

L a g den 25 februar i 1902 a n g å e n d e minde rå r iga s användande 

t i l l a rbe te i i n d u s t r i e l l t y r k e . (Employment of children.) 

L a g den 1 m a r s 1902 angående e r s ä t t n i n g för skada t i l l följd 

af olycksfal l i a rbete . (Liability of employers for injuries to employees.) 

L a g den 1 m a r s 1902 angående fören ingsrä t ten . (Labour combina
tions not unlawful.') 

L a g den 1 m a r s 1902 angående införande af en å t t a t i m m a r s ar

be t sdag för a r b e t a r e i offentlig t jäns t . (Hours of labour on public works.) 

Paraguay. 

L a g den 7 november 1902 a n g å e n d e förbud mot arbete i eller 
öppe thå l l ande af i n d u s t r i e l l a i n r ä t t n i n g a r , affärskontor eller hande ls 
bodar under sön- och he lgdaga r . (Clausura de los establecimientos comer-
riales é industrials durante los dias feriados. Ley de 7 noviembre 1903.) 
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Den danska lagen om butikstängning den 
19 juni 1908. 

Inom handelskåren i Köpenhamn hade i slutet af 1890-talet ett 
lifligt arbete pågått för att genom frivilliga öfverenskommelser åstad
komma en för hela staden och alla affärsbranscher enhetlig stäng
ningstid för butiker. Då erfarenheten emellertid här snart gaf samma 
lärdom som i motsvarande fall gifvits inom andra länder — att näm
ligen en öfverenskommelse af denna art icke kunde genomföras på 
frivillighetens väg — så inriktade de för frågans lösning intresserade 
i stället sin verksamhet på a t t söka påverka den allmänna opinionen 
till förmån för en lagstadgad butikstängningstid. 

E t t systematiskt arbete för sådant ändamål igångsattes år 1901 
af Detailbandlersocietetet i Köpenhamn, hvars styrelse anordnade en 
omröstning i frågan bland alla handlande i Köpenhamn och dess 
grannkommun, Frederiksberg. I september 1903 hade denna enquéte 
slutförts och delgafs i sammandraget skick regeringen. Föreningen 
hade frågat 9,636 handlande, om de önskade lag angående »åttastäng-
ning» hvarje måndags, tisdags, onsdags och torsdags afton. På denna 
fråga svarade 7,397 handlande ja och 1.566 nej, under det att från 
673 intet svar ingick. Af dem som svarat hade således 82-5 % ut
ta lat sig för den i frågasatta lagen. Inom de olika handelsgrenarna 
fördelade sig likaledes rösterna genomgående till jasidans favör, utom 
i en enda bransch, cigarrhandeln, där majoriteten tillföll nejrösterna 
med 446 röster mot 157. 

Inom inrikesdepartementet utarbetades nu ett lagförslag i frågan, 
hvilket afsåg att införa åttastängning under vinterhalfåret, medan 
den öfriga delen af året skulle falla utanför lagens bestämmelser. 
Förslaget remitterades till ett stort antal arbetsgifvare och arbetare
organisationer inom handelns, industriens och handtverkets område 
för inhämtande af deras yttranden. Det framgick af dessa uttalan
den, hvilka afgåfvos under loppet af åren 1905—06, at t man icke 
ansåg det föreliggande förslaget affattadt i öfverensstämmelse med 
handelskårens önskemål, närmast på grund af dess frigifning af som-
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marhalfåret. Liksom man sålunda i allmänhet syntes önska, a t t 
lagen skulle utsträckas till at t gälla hela året, framgick det emeller
tid tydligt af de gjorda uttalandena, att såväl inom Köpenhamns 
som landsortens detaljhandlarkår förefanns en öfvervägande och 
ständigt växande stämning för lagstadgad åttastängning samt a t t 
ingen principiell invändning framställts mot en dylik reforms 
genomförande af hänsyn till industriens, handtverkets eller jordbru
kets särskilda intressen. Endast från ett håll hördes protester, och 
de kommo äfven nu från representanter för cigarrhandeln. »Oigarr-
och tobakshandlareföreningen af 1885» framhäfde nämligen i sitt af-
styrkande yttrande till inrikesdepartementet, dels att 90 % af samt
liga cigarrhandlare skötte sina affärer utan hjälp af främmande bi
träden samt dels ock, att cigarrhandlarne i regel hade sin hufvud-
sakliga försäljning efter kl. 8 på aftonen, hvadan den föreslagna lagen 
skulle innebära ruin, särskildt för de smärre butikerna vid Köpen
hamns tvärgator. 

Med anledning af de sålunda inkomna yttrandena omarbetades 
lagförslaget i inrikesdepartementet och förelades i sålunda förnyadt 
skick Folketinget i oktober 1907. Enligt detta förslag skulle »butiker, 
lager samt rak- och frisérsalonger» hållas stängda under veckans fyra 
första söckendagar från kl. 8 e. m. till kl. 4 f. m. I landskommuner 
kunde kommiinalstyrelsen besluta, att stängningen under en närmare 
bestämd del af året skulle äga rum först kl. 9 på aftonen. Från 
alla bestämmelser angående stängningstid skulle undantagas apotek, 
försäljning af bröd, mjölk och finare bakverk samt af tidningar, böc
ker eller tidskrifter frän kiosker, järnvägsstationer eller liknande 
platser. Undantagna voro äfven vissa dagar, nämligen dagarne före 
större högtider, kreatursutställningar, marknader o. s. v. Dessutom 
innehöll lagförslaget bestämmelser om, at t kommunalmyndigheten 
genom en af inrikesministern godkänd förordning kunde föreskrifva, 
at t butiker skulle förses med sittplatser till bruk för personalen. 

Lagförslaget undergick sin första behandling i folketinget den 
6 nov. 1907 och hänvisades efter en lång och uttömmande debatt till 
ett särskildt utskott af 15 medlemmar. 

Inom utskottet undergick förslaget ändringar i några punkter. 
Under det att lagförslaget som nämndt endast påbjöd stängning under 
veckans fyra första dagar, så utsträckte utskottet sitt förslag till at t 
omfatta äfven fredag, hvarjämte lördagsstängningen ansågs böra ske 
redan kl. 11 i stället för kl. 12. Den landskommunerna medgifna 
rättigheten att besluta om undantag från lagens hufvudbestämmelse 
utsträcktes till att gälla äfven »köpstäder och handelsplatser», hvar
jämte denna rättighet skulle få omfatta fem sommarmånader och 
gälla äfven tiden efter kl. 9 på aftonen. Rörande de i lagförslaget 
från lagens bestämmelser undantagna näringsgrenarna beslöt utskottet 
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hemställa, att apotekarnes rörelse efter den lagstadgade stängnings
tiden borde begränsas till handel med medicinalvaror samt att van
liga bagerier skulle innefattas i lagens bestämmelser. Vidare beslöts 
göra ett tillägg rörande cigarrhandeln, hvarigenom åttastängningen 
skulle blifva obligatorisk äfven för denna, men det skulle gifvas 
kommunalmyndigheten i vissa större städer tillstånd att medgifva 
cigarr- och tobakshandlare att hålla sina butiker öppna för försälj
ning af tobaksvaror mellan kl. 8 och kl. 11 på aftonen, hvarvid de 
som biträden endast finge begagna sina hustrur och barn. Dessutom 
begränsades i utskottets förslag undantagen från lagförslagets hufvud-
paragraf i fråga om kvällarne före vissa dagar till a t t gälla endast 
en vecka före julafton samt kvällen före en helgdag, under det att 
utfärdandet af bestämmelser angående stängningstid på aftnarna före 
kreatursutställnings- och marknadsdagar ansågs böra öfverlämnas till 
kommunalmyndigheterna. 

En minoritet inom utskottet yrkade rent afslag å lagförslaget efter 
en motivering, där man bl. a. »icke kunde finna det vara riktigt, att 
lagstiftningen träffade bestämmelser angående den tid, under hvilken 
landets invånare finge arbeta, samt när de skulle ägna sig åt hvilan». 

Utskottets betänkande afgafs den 14 april 1908 och behandlades 
i folketinget den 25 i samma månad, hvarvid efter en längre debatt 
ändringsförslagen godkändes af tinget i den formulering, utskotts
majoriteten gifvit dem. Två dagar senare undergick lagförslaget sin 
tredje behandling och godkändes därvid med 73 röster mot 3, hvar-
efter det tillställdes Landstinget. 

Här kom det på dagordningen den 7 maj och öfverlämnades 
efter första läsningen till ett utskott af 9 medlemmar. Detta utskott 
företog inga väsentliga ändringar i det af Folketinget framlagda 
förslaget. En formell ändring föreslogs rörande hufvudparagrafen, 
hvarjämte vissa af undantagsbestämmelserna formulerades något kon
cisare. En grupp inom utskottet föreslog emellertid dessutom, a t t 
den paragraf (§ 3), som handlade om sittplatser åt biträdena, skulle 
utgå ur lagen. Utskottsbetänkandet behandlades i landstinget den 
21 maj, hvarvid samtliga ändringsförslag godkändes. Strykandet af 
§ 3 beslöts dock först efter en votering, där 24 röster stodo mot 22 
(1 röstade icke och 16 voro frånvarande). Påföljande dag undergick 
lagförslaget tredje läsningen, godkändes enhälligt samt sändes i sitt 
ändrade skick åter till folketinget. 

Detta tings utskott behandlade lagen samma dag och afgaf ett 
utlåtande, där dess antagande tillstyrktes, ehuru man samtidigt gaf 
uttryck åt sitt beklagande af, at t landstinget uteslutit bestämmelsen 
om sittplatser ur förslaget. Den 23 maj slutbehandlades lagen i 
föreliggande skick inom folketinget och godkändes enhälligt. 

Lagen kungjordes den 19 juni och har följande lydelse: 
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»Lag angående tiden för stängning om aftonen af handelsbodar och 
lagerlokaler. 

Vi Fredrik etc. 

§ 1. 
Köp och försäljning på gator, torg, offentliga platser samt i handlandes, fabrikan

ters och handtverkares handelsbodar och lagerlokaler äfvensom betjäning af kunder i 
rak- och frisérsalonger må icke äga m m nnder tiden från kl. 8 på aftonen till kl. 4 på 
morgonen, med undantag för tiden från kl . 8 till kl. 11 på lördagens afton. Ofvan-
nämnda handelsbodar och lagerlokaler samt rak- och frisérsalonger skola med ofvan an
förda inskränkning hållas stängda från kl. 8 på aftonen till kl. 4 på morgonen. Detta 
förbud gäller ock föreningar, hvilka, äfven om särskildt tillstånd icke tarfvas för ut-
öfvande af deras verksamhet, likväl hålla försäljningsställe öppet för sina medlemmar.1) 

Kommunalmyndigheten kan, genom en för landsbygden af amtsrådet, för köpstäder 
samt Frederiksbergs och Marstals kommuner af inrikesministern stadfäst förordning, till
städja, att förenämnda stängningstid för handelsbodar och lagerlokaler under tiden 1 
maj—1 oktober hvarje år utsträckes till en i förordningen fastställd timme. 

Kunder, hvilka vid den för handelsbodens eller lagerlokalens stängning föreskrifna 
tidpunkten befinna sig därinom, få likväl betjänas i intill '/t timme efter nämnda tid. 

Bestämmelserna i lag n:r 134 den 22 april 1904 angående offentlig hvila på stats
kyrkans helgdagar samt grundlagsdagen äga alltjämt gällande kraft i de stycken, där 
(le föreskrifva strängare regler än förevarande lag. 

§ 2. 

Bestämmelserna i § 1 äga icke tillämpning på apotek, men skall det rörande dessa 
dock vara justitiedepartementet förbehållet att utfärda föreskrifter angående de varor, 
som efter den lagstadgade stängningstiden må där salubjudas. 

Bestämmelserna i § 1 äga vidare icke tillämpning på försäljning af tidningar, 
böcker, tidskrifter o. d. från järnvägsstationer, kiosker och liknande ställen, ej häller 
på sådan försäljning af kolsyradt vatten och liknande läskedrycker, af kaffe och té, 
bakelser och frukt, som äger rum med polisens tillåtelse på för sådant ändamål af po
lisen anvisade platser. 

Bagare och finbrödsbagare (jfr handelslagen — »nserings!oven> — den 29 dec. 1857, 
§ 20 d). på hvilka bestämmelserna i § 1 äga tillämpning, i hvad de gälla försäljning utom 
"butikslokalen, äga at t hålla sina lokaler öppna utöfver den i § 1 omförmälda stäng
ningstiden för att där bedrifva den försäljning ti l l förtäring på stället, hvilken de en
ligt handelslagen äga befogenhet att utöfva. 

I Köpenhamn, i köpstäder samt i Frederiksbergs kommun äger kommunalmyndig
heten genom af inrikesministern stadfäst förordning medgifva cigarr- och tobakshandlare 
att sälja cigarrer, cigaretter och tobak, men inga andra varor, från kl. 8 till kl. 11 på 
aftonen; dock må de under denna tid icke begagna sig af andra medhjälpare än hustru 
och barn. 

§ 3. 

Värdshnsidkarc. hvarti l l räknas personer med konditor-borgerskap enligt handels
lagen den 29 dec. 1857 § 58, må icke bedrifva försäljning utom lokalen, med undantag 
för färdiglagade matvaror,2) nnder tiden från kl. 8 på kvällen till kl. 4 på morgonen, på 
lördagsaftnar från kl . 11 på kvällen ti l l kl. 4 på morgonen. 

l ) Denna bestämmelse gäller konsumtions- och produktionsföreningar. 
2) Härmed bör enligt ett sedermera på förekommen anledning af inrikesdepartementet 

utfurdadt meddelande, icke förstås bakelser. 
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§4. 
Bestämmelserna angående förbud i § 1, l:sta stycket, äga tillämpning först fr. o. m. 

kl. 11 aftonen : 
1) på kTällen före statskyrkans helgdagar, de sista sju dagarne före julafton, första 

söndagen 1 maj och november, äfvensom, när kommunalmyndigheten härom utfärdat 
föreskrifter, dagen före afhällandet af större kreatursutställningar, marknader, lokala 
sammankomster och festligheter; 

2) med polisens tillstånd under en närmare angifvcn tidsperiod, när naturtilldra
gelser, olyckshändelser, andra liknande, oförutsedda händelser eller fara för osedvanlig 
förlust genom försämring af lätt fördärfvade varor göra sådan utsträckning önskvärd. 

§ 5 . 
Öfverträdelse af denna lags bestämmelser straffes med böter från 10 intill 200 kr. 
Bärest person, som äger tillstånd att drifva handel utöfver den allmänt fastställda 

stängningstiden, efter denna tid försäljer varor, hvilkas försäljning då är honom för
bjuden, skall han vid brottets upprepande dömas äfven förinstig rätten at t hålla affären 
öppen utöfver den allmänt fastställda stängningstiden. Denna bestämmelse äger dock 
icke tillämpning på apotekare. 

Straff enligt denna lag afkunnas under offentliga polismål, och böterna tillfalla 
vederbörande kommuns hjälpkasaa. eller, därest sådan icke finnes, kommunalkassan. 

§ 6. 

Denna lag underkastas revision före utgången af finansåret 1912—13. 

§ 7. 

Förestående lag träder i kraft 3 månader efter dess offentliggörande i Lagtidnin
gen (>Lovtidende»). Regeringen bemyndigas att genom kungl. förordning gifva denna 
lag kraft äfven på Färöarne med iakttagande af de föreskrifter, som de särskilda för
hållandena på dessa öar kunna påkalla.» 

Lagen trädde i kraft den 1 okt. 1908. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 

Oktober månad år 1908. 

Under hänvisning till de efterföljande tabeller, som närmare 
redogöra för verksamheten vid hvar och en af de offentliga arbets
förmedlingsanstalterna i riket, lämnas här en sammanfattande fram
ställning af de viktigaste resultaten under oktober månad. 

I nedanstående tablå hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka Östergötlands läns arbetsförmed
ling med, förutom hufvudkontor i Linköping, afdelningskontor å 12 
viktigare platser inom landstingsområdet samt Kristianstads läns 
arbetsförmedling med hufvudkontor i Kristianstad samt afdelnings
kontor å 3 andra orter i länet. Båda dessa anstalter såväl som åt
skilliga af de öfriga hafva anställt särskilda ombud å vissa platser 
inom sina arbetsområden. 

Öfversikt af verksamheten under oktober månad år 1908. 
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På 100 lediga platser kommo: 

Vid de under oktober månad verksamma anstalterna gjordes 
tillhopa 10,659 a n s ö k n i n g a r om arbete (7,702 under okt. 1907), 
hvaraf 6,038 af män (4,190 föreg. år) och 4,621 af kvinnor (3,512 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 10,078 l e d i g a p l a t s e r (8,959 föreg. 
år) nämligen 4,250 för män (3,643 föreg. år) och 5,828 för kvinnor 
(5,316 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till 
4,930 (4,109 föreg. år), bland hvilka 2,474 besattes med män (2,168 
föreg. år) och 2,456 med kvinnor (1,941 föreg. år). Vid jämförelse 
med de resultat, som af samma anstalter (utom Östergötlands och 
Kristianstads läns) ernåddes under okt. månad 1907, finner man så
lunda för de manliga afdelningarna någon ökning i antalet lediga 
och tillsatta platser, men stor ökning för arbetsansökningarna samt 
för de kvinnliga afdelningarna allmän stegring af siffrorna. 

Bland de särskilda anstalterna uppvisa gifvetvis de i storstäderna 
belägna den största omsättningen af arbetskraft; en relativt större 
frekvens framträder äfven vid de anstalter, som fungerat under 
någon längre tid och därunder hunnit förvärfva mera omfattande 
förbindelser och förtroende. Närmare upplysningar rörande verksam
heten vid de olika anstalterna kunna inhämtas ur de efterföljande 
tabellerna. 

Dessa lämna äfven uppgifter om den offentliga arbetsförmedlin
gens betydelse för olika yrkesgrenar. Inom det m a n l i g a a r b e t e t 
kommo mer än 2/5 af de tillsatta platserna på jordbruk och skogs
hushållning (1,028); därefter följde grofarbete (629), byggnadsverk
samheten (278), landttransporten (268) samt metall- och maskinindu
strien (79). Flertalet tillsatta platser för k v i n n o r förekommo inom 
det husliga arbetet (2,062), hotell-, kafé- och restaurantrörelsen (170) 
samt jordbruket (99). 
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Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo:1) 

Af de ofvanstående absoluta talen framgår, hurusom å de man
liga af delningarna numera jordbruket blifvit den viktigaste hufvud-
gruppen till följd af dels de sträfvanden, som gjorts a t t ägna sär-
skildt intresse för detta område, och dels de nuvarande tryckta kon
junkturerna å den industriella arbetsmarknaden. I öfrigt placeras 
männen nästan uteslutande inom grupperna industri och handtverk, 
handel och samfärdsel samt grofarbete. Inom det kvinnliga arbetet 
dominerar gruppen husligt arbete, hvarjämte en afsevärd frekvens 
äfven förekommer för handel och samfärdsel samt industri och 
handtverk. 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
månaden 1,040 platser, hvaraf 784 manliga och 256 kvinnliga; mot
svarande ta l föregående år voro resp. 739, 580 och 159. Dessa siffror 
utvisa, a t t anstalterna i allt större utsträckning lyckas at t till lands-

1) Proportionstal hafva här ej beräknats i de fall, då de absoluta talen äro små. 
Dessa hafva dock medräknats i >satntliga yrkesgrenar!, hvaraf förklaras vissa skilj
aktigheter mellan de under denna rubrik uppförda talen samt de detaljsummor, som 
finnas angifna. 
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bygdens näringslif återföra den i städerna förefintliga eller till dem 
inströmmande arbetskraften. Ökningen af denna del utaf anstal
ternas verksamhet var i verkligheten betydligt större än de anförda 
siffrorna gifva vid handen, enär Östergötlands och Kristianstads läns 
anstalter redovisa alla inom resp. län tillsatta platser såsom före
fintliga inom orten. 

Antalet platser, som under oktober tillsatts utom resp. orter. 

Arbetsmarknadens läge belyses i många hänseenden af de efter
följande tabellerna äfvensom af de. här ofvan meddelade siffersamman
ställningarna, särskildt vid jämförelse med motsvarande tal under 
föregående månader samt under år 1907. 

På 100 lediga platser kommo: 

Af ofvanstående relativa tal framgår klart, hurusom arbetstill-
gången vid de offentliga arbetsförmedlingsanstalterna under de hit
tills gångna månaderna af innevarande år varit högst afsevärdt 
sämre än under år 1907. Och dock torde bristen på arbete i verk-
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ligheten vara än större än siffrorna utvisa, då många arbetare funnit 
utsiktslöst att anmäla sig å anstalterna. 

Vid en jämförelse mellan de för olika månader under år 1908 
erhållna proportionstalen för manliga arbetare faller det genast i 
ögonen, at t antalet arbetsansökningar pr 100 lediga platser under 
tiden april—sept. visar en konstant minskning. Detta förhållande, 
som skulle antyda förbättrade arbetsutsikter, beror på den starkt 
växande betydelse, som förmedlingsverksamheten för jordbruket er
hållit, så a t t dennas siffror numera utgöra en väsentlig faktor. För 
at t belysa den olikartade arbetstillgången inom jordbruket och inom 
öfriga yrkesgrenar meddelas därför efterföljande tablå. 

På 100 lediga platser kommo: 

De nu anförda siffrorna gifva en klar belysning åt den grand
väsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket och 
öfriga yrkesgrenar. Medan arbetarne trängas med hvarandra vid 
försöken att finna platser inom stadsmannanäringarna, så finns inom 
landtarbetet ett stort öfverflöd på anställningar, som af brist på ar
betssökande ej kunna besättas. Som förut framhållits, har dock åter
flyttningen till landet högst väsentligt ökats under inflytande af de 
försämrade konjunkturerna på den industriella arbetsmarknaden. 

Arbetslösheten har fortfarande varit af ganska betydlig omfatt
ning, framför allt naturligtvis bland byggnadsarbetarne å de orter, 
där arbetskonflikt rådde under försommaren, samt bland arbetarne 
inom de yrken, som närmast äro beroende af byggnadsverksamheten. 
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A r b e t s m a r k n a d e n s l ä g e e n l i g t a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t e r n a s r a p p o r t e r . 

a) Allmän öfversikt. 

Stockholm. M a n l i g a a f d e l n i n g e n utvisar en minskning 1 antalet anmälda 
arbetstillfällen. Dagligen hafva infunnit sig å Arbetsförmedlingen ett stort antal fack-
utbildade yrkesarbetare, som afskedats i brist på arbete. På grund af arbetsmarknadens 
tryckta läge har endast i ringa mån kunnat beredas arbete. Det grofarbete, som fun
nits a t t tillgå, har i allmänhet varit af mycket kortvarig natur. Et t mindre antal 
grofarbetare, som före sin stadsvistelse gjort sig förtrogna med landtarbete, hafva åter
gått till jordbruksnäringen. Landtbor hafva vid flera tillfällen vändt sig till Arbets
förmedlingen i syfte att få anställning i hufvudstaden. Med anledning af här rådande 
arbetsbrist hafva likväl ansökningar från dylikt håll helt naturligt ej noterats. — Å 
k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden under månaden varit synnerligen 
liflig. Riklig arbetstillgång, en jämn ström af gökande och ett särdeles godt förmed
lingsresultat vittna om, att Arbetsförmedlingen mer och mer tillvinner sig allmän
hetens förtroende. 

Östergötlands län. Arbetsmarknaden klen, utom inom jordbruksnäringen, där den 
varit mycket god. Från främmande orter anlända dagligen många arbetssökande af 
alla yrken, som genom Arbetsförmedlingen önska arbete, men få af de sökande kunna 
erhålla platser, emedan arbetsbrist råder inom de flesta branscher. Stor arbetslöshet 
är att motse under den instundande vintern. 

Norrköping. God arbetstillgång endast inom jordbruket samt t i l l husligt arbete: 

mindre god tillgång särskildt i textil- och byggnadsbranscherna. Arbetslöshet råder 
redan nn i flera branscher, och efter allt att döma kommer arbetslösheten att under 
vintermånaderna blifva afsevärdt större än föregående säsong. 

Karlskrona. Arbetstillgången har under månaden ånyo förminskats. Et t ej ringa 
antal arbetare har under senare delen af månaden varit utan anställning. Utsikterna 
för närmaste framtiden synas vara mindre goda. 

Kristianstads län. Inom jordbruket har efterfrågan å arbetskraft betydligt öfver-
stigit tillgången å densamma, synneriigast hvad beträifar årstjänster. Daglöns- och 
betingsarbete ha däremot ganska lät t tillBatts, då kontoret ständigt haft tillgång på 
dylik arbetskraft. Inom industrien har arbetstillgången varit dålig, utom hvad be
träffar cementfabrikationen. — För k v i n n l i g a t j ä n a r e har det funnits riklig till
gång å platser till såväl städerna som landet. 

Malmö. I likhet med föregående månad har arbetsmarknaden varit något i sti
gande, hvilket dels föranledts af kommunarbetarnes återgång till arbetet samt dels på 
grund af den stora efterfrågan på arbetskraft till jordbruket, som under denna månad 
ständigt förekommit. Benägenheten att öfverflytta sin verksamhet till jordbruket, denna 
mera fasta och säkra sysselsättning, synes i år mera än eljest hafva af arbetarnc om
fattats med verkligt intresse. Arbetslösheten synes däremot under vintern komma at t 
blifva mycket omfattande inom alla yrkesgrupper. 

Lund. Arbetstilllgången inom jordbruket har under månaden varit god, dock har 
öfverflöd på tillresande folk till betkampanjen förekommit. Bland yrkesarbetarne har 
ännu icke nägon arbetslöshet kommit tillsynes å Arbetsförmedlingen, men bland grof-
och fabriksarbetare har arbetslöshet rådt hela månaden, och då arbetstillgången inom 
de flesta industrigrenar visat sig otillräcklig, emotses stor arbetslöshet de närmaste 
månaderna. 

Hälsingborg. Under månaden har arbetstillgången inom jordbruket varit god, men 
inom ett flertal industrigrenar otillräcklig och betydligt sämre än motsvarande tid 
föregående år. Efter allt att döma torde stor arbetslöshet vara att emotse under in
stundande vintermånader. 
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Göteborg. Under oktober månad har arbetsmarknaden varit mindre god och — i 
likhet med föregående månad — ganska tryckt på alla områden förutom beträffande 
jordbraket och det hastiga arbetet, där det dagligen funnits många lediga platser. 

Karlstad. Arbetsmarknaden är i allmänhet dålig på grund af de tryckta tiderna. 
Hundratals resande arbetare hafva under månaden sökt anställning, men upptagas ej i 
rapporten, enär de ej låtit inskrifva sig. då arbete för dem saknats. Många hafva hit-
rest i den tron, att de skulle erhålla arbete vid kasernbyggnaderna. Något sådant 
arbete har dock ej påbörjats. 

Gäfle. På m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången varit god inom jordbruket, 
men dålig inom nästan alla öfriga näringsgrenar och jämförd med motsvarande tid 
föregående år betydligt försämrad. Efter allt att döma motses större arbetslöshet än 
vanligt under stundande vintermånader. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har det varit 
god marknad för husligt arbete. 

Sundsvall. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången varit mycket dålig. 
Tillresande, som anmäla sig å Arbetsförmedlingen, hafva ej kunnat erhålla aTbete. — 
A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har ai+etstillgången varit bättre än samma månad före
gående år. 

b) Tillgången på arbetskraft: 

Öfrerflöd på arbetskraft. 

Metall- o. maskinarbetare, rörläggare, bygg
nadssnickare, murare, måleriarbetare, 
kuskar o. åkeriarbetare, maskinister o. 
eldare samt grofarbetare. — Fabriks-
arbeterskor, hushållerskor o. privata 
städerskor. 

Byggnadsarbetare, grofarbetare, alla slag, 
maskinister o. transportarbetare. — 
Kvinnl. butiksbiträden, springflickor. 

Textilarbetare, alla slag, brädgårdsarbe
tare, järnarbetare, åkeriarbetare, maski
nister o. eldare, grofarbetare, alla slag 
m. fl. — Ensamjungfrur, icke kunniga 
i matlagning, butiksbiträden.' 

Byggnads- o. grofarbetare. 

Inom de flesta yrkesgrupper. 

Metall- o. maskinarbetare, möbel- o. bygg
nadssnickare, mnrare, grofarbetare, alla 
slag, kontors- o. handelsarbetare såväl 

mani. som kvinnl. — Fabriksarbe-
terskor, hushållerskor. 

Brist på arbetskraft. 

Landtarbetare, maul. o. kvinnl. — Bokbin-
deriarbeterskor, på grund af inom facket 
rådande konflikt, samt ensamjungfrur, 
hvilken brist mot slutet af månaden i 
afsevärd mån utjämnades. 

Gifta o. ogifta ladugårdsskötare, gifta kör
karlar samt drängpojkar. — Mjölkjung-
frur, ensamjungfrur samt köksor till 
landet. 

Ladugårdskarlar, yngre arbetsdrängar. — 
Mjölkerskor, ensamjungfrur, kunniga i 
matlagning samt tjänarinnor till landet. 

Jordbruks- o. skogsarbetare. — Kvinnl. 
tjänare ti l l såväl städerna som landet. 

Jordbruksarbetare. — Jordbroksarbeter-
skor, knnniga ensamjungfrur o. tjänste
flickor. 

Stockholm. 

Östergötlands län. 

Norrköping. 

Karlskrona. 

Kristianstads län. 

Malmö. 
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Öfterfiöd på arbetskraft. 

Möbelsnickare, byggnadsarbetare, fabriks
arbetare, springpojkar, sjömän o. grof-
arbetare. — Kontorsstäderskor o. hjälp-
kvinnor. 

Bagare, järnarbetare, byggnadsarbetare, 
maskinister, eldare, boddrängar, hotell
vaktmästare, knskar, sjöfolk, grofarbe-
tare alla slag. — Kvinnl. butiksbiträden 
o. kontorsstäderskor. 

Inom snart sagdt alla yrkesgrupper å 
mani. afdelningen. 

Inom nästan alla yrken. 

På mani. afdelningen inom nästan alla 
näringsgrenar o. fack. — Ovana tjänste

flickor. 

Manlig arbetskraft i alla här förekom
mande branscher. — Yngre tjänstflickor. 

Brist på arbetskraft. 

Yngre jordbruksdrängar o. ryktare t i l l 
årstjänst. — Jungfrur till landet och 
15 ä 16 års tjänstflickor till staden. 

Statryktare, statdrängar, ogifta ryktare o. 
jordbruksdrängar till årstjänst. — Mjfll-
kerskor, tjänstflickor till landet samt 
barnjungfrur o. springflickor inom sta
den. 

Mjölkerskor, underköksor, diskerskor, tvät-
terskor, ensamjungfrur, passflickor. 

Mani. o. kvinnl. ladugårdsskötare. 

Jordbruksarbetare, villiga att taga års
tjänst. — Kokerskor. 

Ladugårdsjungfrnr, ensamjungfrur, villiga 
att taga plats till landet. 

Lund. 

Hälsingborg. 

Göteborg. 

Karlstad. 

Gäfle. 

Sundsvall. 



8 0 4 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING OKTOBER 1 9 0 8 . 

Sveriges offentliga arbetsförmedling oktober 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling oktober 1908. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 



8 0 6 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING OKTOBER 1908 . 

Sveriges offentliga arbetsförmedling oktober 1908. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling oktober 1908. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 



8 0 8 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING OKTOBER 1 9 0 8 . 

Sveriges offentliga 
Oktober månad 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING OKTOBER 1 9 0 8 . 8 0 9 

arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
Oktober månad 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING OKTOBER 1908 . 8 1 1 

arbetsförmedling. 
år 1908. 



8 1 2 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING OKTOBER 1 9 0 8 . 

Sveriges offentliga 
Oktober månad 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING OKTOBER 1 9 0 8 . 8 1 3 

arbetsförmedling. 
år 1908. 



8 1 4 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING OKTOBER 1 9 0 8 . 

Sveriges offentliga 
Oktober månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 



816 

Lifsmedelspriser å olika orter 

Medelpris pr månad 



817 

riket januari 1907—oktober 1908. 

för samtliga (28) orter. 



818 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm.: Rörande priserna for halffet ost, olika sorters bröd (särskildt hvetebröd) och kaffe 
på, att olika kvalitéer afses. Med afseende ä. dessa varuslag möta nämligen stora svårigheter att 



märkes, att uppgifterna från olika orter äro mycket varierande, hvilket till stor del torde bero 
fixera begreppet »ordinär> vara. 

under september månad år 1908. (Forts.) 819 
och medelpris. 



820 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under september månad år 1908. (Forts.) 821 
och medelpris. 



822 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under september månad år 1908. (Forts.) 823 
och medelpris. 



824 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under september 
månad år 1908. 

Högsta, lägsta och medelpris. 



825 
Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under september 1908. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 

Anm. Angående tillförseln af kreatur föreligga uppgifter endast för Malmö, där den nnder 
september månad utgjorde: 1,740 nötkreatur (däraf 289 tjurar och 168 kalfkor), 365 kalfvar, 403 får 
och lamm samt 485 svin. 



826 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 

Anm.: Börande priserna för halffet ost, olika sorters bröd (särskildt hvetebröd) och kaffe 
att olika kvalitéer afses. Med afseende å dessa varaslag möta nämligen stora svårigheter att 



märkes, att uppgifterna från olika orter äro mycket varierande, hvilket till stor del torde bero på 
fixera begreppet »ordinär» vara. 

under oktober månad år 1908. (Forts.) 827 
och medelpris. 



828 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under oktober månad år 1908. (Forts.) 829 
och medelpris. 



830 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under oktober månad år 1908. (Forts.) 831 
och medelpris. 



832 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under oktober månad år 1908. 
Högsta, lägsta och medelpris. 



833 

Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under oktober 1908. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 

Anm. Angående tillförseln af kreatur föreligga uppgifter endast för Malmö, där den under oktoher 
månad utgjorde: 1.378 nötkreatur (däraf 177 tjurar oeh 138 kalfkor), 227 kalfvar. 181 fur och lamm 
samt 304 svin. 



834 

Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—okt. 1907 och jan.—okt. l908 . 
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