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Arbetslöshetsräkningarne i Sverige den 12 januari 1909. 

Preliminär öfversikt. 

Genom nådigt bref den 4 dec. 1908 anbefallde Kungl. Maj:t läns
styrelserna att verka därför, att genom kommunernas försorg arbets
löshetsräkningar måtte den 12 jan. 1909 anordnas på de orter, där 
arbetslöshet i större utsträckning kunde antagas förekomma. Sam
tidigt härmed anbefalldes Kommerskollegium a t t utarbeta och till
handahålla program och erforderliga trycksaker för dessa räkningar. 
Enligt det af Kommerskollegium i anledning häraf utarbetade pro
grammet skulle de vid räkningarne afgifna anmälningarne insändas 
till Kollegium för vidare bearbetning, men därjämte äfven en sum
marisk öfversikt öfver räkningarne omedelbart tillställas Kollegium. 
Med ledning af de inkomna summariska rapporterna hafva utarbe
tats de å sid. 4—21 återgifna tabellerna, som lämna vissa hufvud-
sakliga uppgifter rörande räkningarnes anordnande och resultat inom 
olika län och särskilda kommuner. Därjämte meddelas â sid. 22 en 
öfversikt öfver räkningarnes omfattning. 

Ur tabellernas innehåll må vissa viktigare data här anföras. 

Såvidt hittills är kändt, anordnades räkningar å orter i rikets 
alla län, nämligen i sammanlagdt 87 städer och köpingar med till
hopa omkring 1,300,000 invånare samt i 149 landskommuner (och 
municipalsamhällen) med omkring 700,000 invånare. Räkningarne 
hafva sålunda berört omkring 95 % af stadsbefolkningen samt 17 % 
af landsbygdens invånareantal. Det minsta intresset för saken synes 
hafva visats inom Kalmar, Jönköpings, Gottlands, Kristianstads, 
Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län, där endast på en 
eller annan ort räkning förekommit. Däremot blefvo inom Norr
bottens län räkningar anordnade i städerna och flertalet landskom
muner samt inom Östergötlands, Skaraborgs, Örebro, Kopparbergs 
och Gäfleborgs län likaledes på ett större antal orter. 

Den egentliga ledningen af räkningarne har i städerna i all
mänhet handhafts af magistraten, drätselkammaren eller styrelsen 
för Arbetsförmedlingsanstalten (där sådan funnits), hvilka myndig-
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heter vanligen tillsatt kommittéer för ändamålet. På landsbygden 
är det i regel kommunal- eller municipalnämnd, som genom särskilda 
kommitterade vidtagit de nödiga anordningarne. 

Hela antalet räkneställen uppgick till 358, hvaraf 118 inom de 
87 städerna (och köpingarna) samt 240 inom de 149 landskommu
nerna (och municipalsamhällena). Flera räkneställen hafva förekom
mit i större städer samt en stor del landskommuner med större ut
sträckning. 

Rähieforrättarne voro tillhopa 371, hvaraf 129 i städerna och 
242 i landskommunerna. De biträddes af sammanlagdt 599 biträden 
och 497 kontrollanter, af hvilka 280 biträden och 238 kontrollanter 
i städerna samt 319 biträden och 259 kontrollanter i landskommunerna. 
Hela den vid själfva räkneförrättningarne sysselsatta personalen ut
gjorde sålunda 1,467 personer, af hvilka 647 vid räkningarne i stä
derna och 820 vid räkningarne i landskommunerna. 

Räkningames hufvudresultat kunna sammanfattas i följande tablå: 

De högsta siffrorna uppvisa Malmöhus län med 3,200 anmälda, 
Stockholms stad med 2,849, Norbottens län med 2,505 samt Göteborgs 
och Bohus län med 2,123. Den största relativa arbetslösheten synes 
vara tillfinnandes i de skånska städerna och Göteborg samt, hvad 
landsbygden angår, i Norrbottens län och sannolikt äfven öfriga såg
verks- och skogsafverkningsdistrikt. 

Det stora flertalet af de anmälda arbetslösa, nämligen 19,327 
män och 522 kvinnor eller tillhopa 19,849 hafva uppgifvit sig vara 
fullt arbetsföra, hvadan endast 888 voro i ett eller annat hänseende 
mindre arbetsföra. 

Tillfällig arbetsförtjänst uppgifves endast för 1,950, hvaraf 1,891 
män och 59 kvinnor. 

Obestridligt är, at t man icke denna gång kunnat utröna arbets
löshetens fulla omfattning i landet. Först och främst synes det näm
ligen otvifvelaktigt, att afsevärd arbetslöshet förekommit på åtskilliga 
platser, utan att någon räkning där anordnats. Vidare har man på 
orter, där sådan verkställts, kunnat konstatera, att icke alla arbets
lösa anmält sig. Mångenstädes torde detta förhållande till väsentlig 
grad vara at t tillskrifva bristande intresse från anordnarnes och 
tidningspressens sida, så a t t icke tillräcklig reklam anordnats, utan 
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många arbetslösa sväfvat i okunnighet om räkningarne och deras 
verkliga syfte. Därjämte hafva många högre aflönade säsongarbetare 
— målare, snickare, murare, stufveriarbetare m. fl. — säkerligen haft 
den uppfattningen, att de icke beröras af räkningarne, enär deras 
arbetslöshet vid denna tid på året icke är något ovanligt, och de i 
regel ej torde behöfva några hjälpåtgärder, utan kunna sörja för sig 
själfva, tills arbetet åter kommer i gång. 

Än mera påfallande är emellertid det ringa antalet anmälningar af 
kvinnor, oaktadt sådana helt visst i stor mängd voro arbetslösa. Med 
afseende å dessa gäller i än högre grad, a t t de icke tillräckligt 
kunnat nås af de upplysningar, som publicerats rörande räkningarne. 
Ovana vid beröring med det offentliga samt däraf följande blyghet 
och fruktan för offentlig anmälan rörande sitt personliga betryck 
ha otvifvelaktigt också afhållit många arbetslösa kvinnor från räk
ningarne. 

A sid. 23—31 meddelas några närmare uppgifter om resultaten 
af räkningarne i Stockkolm, Norrköping, Malmö, Lund och Göteborg. 
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Summarisk öfversikt öfver arbetslöshetsräkningarne 
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den 12 januari 1909. Sammandrag. (Forts.) 
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(Forts.) Summarisk öfversikt öfver arbetslöshets-
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räkningarne den 12 januari 1909. Sammandrag. 
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Summarisk öfversikt öfver arbetslöshets-
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räkningarne den 12 januari 1909. (Forts.) 
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(Forts.) Summarisk öfversikt öfver arbetslöshets-
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räkningarne den 12 januari 1909. (Forts.) 
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räkningarne den 12 januari 1909. (Forts.) 
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(Forts.) Summarisk öfversikt öfver arbetslöshets-
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räkningarne den 12 januari 1909. (Forts.) 
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(Forts.) Summarisk öfversikt öfver arbetslöshets-
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räkningarne den 12 januari 1909. (Forts.) 
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(Forts.) Summarisk öfversikt öfver arbetslöshets-
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Arbetslöshetsräkningen i Stockholm den 12 januari 1909. 

Preliminär öfversikt, utarbetad af Stockholms stads statistiska kontor. 
(Stockholms stads beredningsutskotts utlåtanden och memorial 1909, n:o 24). 

De arbetslösas fördelning efter yrken och kön. 
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Arbetslöshetsräkningen i Lund den 12 jan. 1909. 
(Preliminär redogörelse.) 

Till Lunds stadsfullmäktige har styrelsen för stadens offentliga 
arbetsförmedlingsanstalt öfverlämnat följande summariska redogörelse 
för resultatet af arbetslöshetsräkningen den 12 januari 1909: 

Vid räkningen inlämnades ifyllda räknekort af 412 personer, hvilka ntom sig 
själfva hade 917 andra personer att försörja, och som Tarit arbetslösa sammanlagdt 
3,442 veckor. 

Af de anmälda voro 365 män — som ntom sig själfva hade 868 andra personer 
att försörja — med 3,129 arbetslöshetsveckor. Kvinnorna utgjorde 47 med sammanlagd 
arbetslöshet af 213 veckor; de hade utom sig själfva 49 att försörja. 

Genomsnittsarbetslösheten utgjorde för samtliga arbetslösa 8 veckor, fördelade på 
män och kvinnor med respektive 8'5 och 45 veckor. Inom de mera bemärkta 
arbetargrupperna bland männen utgjorde genomsnittsarbetslöshoten för gjutare 24, bleck-
och plåtslagare 7, rörläggare 10, murare 9, mureriarbetsmän 6, byggnadssnickare 8, 
målare 7'5, sockerfabriksarbetare 4, fabriksarbetare (ej särskildt specificerade) 27 och 
grofarbetare 9 veckor. För kvinnliga sockerfabriksarbeterskor var genomsnittsarbets
lösheten o veckor. 

Af anmälda arbetslösa män voro 302 mantalsskrifna i Lund, 33 i Lunds lands
församling samt 30 på annan ort. Af kvinnorna voro 46 mantalsskrifna i Lund och 1 
i Lunds landsförsamling. 

Gifta voro 263 och ogifta 149, så fördelade, att 253 män och 10 kvinnor voro 
gifta, och 112 män och 37 kvinnor voro ogifta: 214 gifta och 88 ogifta män samt 9 
gifta och 37 ogifta kvinnor voro mantalsskrifna i Lund — 326 män och 45 kvinnor till
hörde fackförening; af dessa voro 269 män och 44 kvinnor mantalsskrifna i Lund. — 
11 män uppgåfvo sig ej fullt arbetsföra och 12 män hade tillfälligt arbete. Bland de sist
nämnda voro 6 byggnadssnickare, som börjat tillfälligt arbete dagen före arbetslöshets-
räkningen. 
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Arbetslöshetsräkningarne i Norrköping och Malmö 
den 12 januari 1909. 

Preliminär öfversikt, utarbetad pi grundval af redogörelser frän resp. arbetsförmedlings-
anstalter. 

I. De arbetslösas fördelning efter yrken och kön. 
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II. Särskilda uppgifter. 

Norrköping. Af samtliga 649 arbetslösa män hade 465 utom sig 
själfva att försörja tUlhopa 1,184 personer; antalet arbetslöshetsveckor, 
som framkallats af arbetsbrist, utgjorde sammanlagdt 4,230. 

Af de 4 anmälda arbetslösa levinnorna hade 1 att utom sig själf 
försörja 3 personer; antalet arbetslöshetsveckor var 24. 

Malmö. Af samtliga 1,255 arbetslösa män voro 1,219 mantals-
skrifna inom och 36 utom staden ; 816 hade utom sig själfva att för
sörja tillhopa 2,372 personer. Det sammanlagda antalet arbetslöshets
veckor utgjorde 18,526, hvaraf 11,749 förorsakats af arbetsbrist och 
återstoden 6,777 föranledts af arbetskonflikt (4,996), sjukdom (902) 
och diverse andra orsaker (879). 

Samtliga 26 anmälda arbetslösa kvinnor voro mantalsskrifna i 
staden; 19 hade utom sig själfva a t t försörja tillhopa 46 personer. 
Det sammanlagda antalet arbetslöshetsveckor utgjorde 418, hvaraf 
14472 förorsakats af arbetsbrist och återstoden 2731/2 föranledts af 
arbetskonflikt (108), sjukdom (50) och diverse andra orsaker (1151/2). 
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Arbetslöshetsräkningen i Göteborg den 12 januari 1909. 

(Efter en af Arbetsförmedlingen i Göteborg utarbetad preliminär öfrersikt.) 

I. De arbetslösas fördelning efter yrken och kön. 
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II. Särskilda uppgifter. 

Göteborg. Af samtliga 1,624 anmälda män hade 1,437 blifvit 
arbetslösa till följd af arbetsbrist, 72 af arbetskonflikt, 71 af sjukdom 
samt 44 af diverse andra orsaker; deras sammanlagda arbetslöshetstid 
uppgick till 24,558 veckor. -— Födda i staden voro 841, utom staden 
783; mantalsskrifna i staden voro 1,617, utom staden 7. — Försörj
ningspliktiga voro 1,055, hvilka utom sig själfva hade at t försörja 
tillhopa 3,149 personer. — Af de arbetslösa voro 152 under 20 år, 
493 voro 20—29 år, 351 voro 30—39 år, 276 voro 40—49 ar, 217 voro 
50—59 är och 135 voro 60 år och däröfver. — Antalet ogifta utgjorde 
665, gifta 876, änklingar och frånskilda 83. 

Af samtliga 71 anmälda kvinnor hade 30 blifvit arbetslösa till 
följd af arbetsbrist, 34 af arbetskonflikt, 4 af sjukdom samt 3 af 
andra orsaker; deras sammanlagda arbetslöshetstid uppgick till 2,251 
veckor (hvaraf 1,651 för de 34 af arbetskonflikt berörda). — Födda i 
staden voro 45, utom staden 26 ; alla voro mantalsskrifna i staden. — 
Försörjningspliktiga voro 26, hvilka utom sig själfva hade att för
sörja 52 personer. — Af de arbetslösa voro 22 under 20 år, 22 voro 
20—29 år, 5 voro 30—39 år, 10 voro 40—49 år, 10 voro 50—59 år 
och 2 voro 60 år och däröfver. — Antalet ogifta utgjorde 50, gifta 
9, änkor och frånskilda 12. 
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Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse 
angående understöd af statsmedel för åren 1908 och 1909 till 

befrämjande af den offentliga arbetsförmedlingen i riket: 
gifven Stockholms slott den 23 oktober 1908.1) 

Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes konung, 
göra veterligt: a t t , sedan Riksdagen, på grund af Våra därom gjorda 
framställningar, till befrämjande och organiserande af den offentliga 
arbetsförmedlingen i riket för hvartdera af åren 1908 och 1909 an
visat ett förslagsanslag af 15,000 kronor, hafva Vi funnit godt för
ordna, 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 arbets-
gifvare 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, hvarti l l han bäst ägnar sig; 

a t t 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; 

a t t vid arbetsförmedlingen användes ett af kommerskollegium 
godkänt 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; 

c) telegram och interurbana telefonsamtal; samt 

») Sv. Förf.-saml. 1908: 115. 
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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 ställdt till Kungl. Maj:t 
och — åtföljd af nödiga handlingar till styrkande af att de uti § 1 för 
understödets åtnjutande stadgade villkor blifvit fullgjorda äfvensom, 
hvad angår det i § 2 mom. 1 omförmälda understöd, styrkt uppgift 
a det belopp, hvartill de i momentet angifna särskilda utgiftsposterna 
uppgått — före den 1 februari näst efter det år, ansökningen afser, 
ingifvas till kommerskollegium, som har att före den 1 därpå följande 
mars med eget utlåtande till Kungl. Maj:t insända de sålunda in
komna ansökningshandlingarna. 

§ 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 vara fullgjorda. 

Det alla, som vederbör, hafva sig hörsamligen att efterrätta. 
Till yttermera visso hafva Vi detta med egen hand underskrifvit och 
med Vårt kungl. sigill bekräfta låtit. Stockholms slott den 23 okto
ber 1908. 

GUSTAF. 
(L. S.) 

(Civildepartementet.) Hugo Hamilton, 

3—00204 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 

November och december månader 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 november och december 
månader. 

I nedanstående tablå hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka Uppsala läns arbetsförmedling, 
med kontor i Uppsala, t räd t i verksamhet från och med december 
månads ingång. 

Öfversikt af verksamheten under november och december månader år 1908. 
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På 100 lediga platser kommo: 
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Vid de under november och december månader verksamma an
stalterna gjordes tillhopa resp. 8,454 och 8,008 a n s ö k n i n g a r om 
arbete (resp. 6,367 och 4,359 under motsv. månader 1907), hvaraf resp. 
5,108 och 6,001 af män (3,623 och 2,877 föreg. år) samt resp. 3,346 
och 2,007 af kvinnor (2,744 och 1,482 föreg. år). Samtidigt anmäldes 
resp. 5,738 och 4,320 l e d i g a p l a t s e r (5,603 och 3,837 föreg. år), 
nämligen resp. 2,489 och 1,836 för män (2,212 och 1,685 föreg. år) 
samt resp. 3,249 och 2,484 för kvinnor (3,391 och 2,152 föreg. är). 
Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till resp. 3,307 och 2,606 
(2,822 och 2,202 föreg. år), af hvilka resp. 1,749 och 1,356 besattes 
med män (1,436 och 1,252 föreg. år) samt resp. 1,558 och 1,250 med 
kvinnor (1,386 och 950 föreg. år). Vid jämförelse med de resultat, 
som af samma anstalter (utom Uppsala, Östergötlands och Kristian
stads läns) ernåddes under motsvarande månader 1907, finner man 
sålunda för de manliga afdelningarna någon ökning i antalet lediga 
och ti l lsatta 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. 

Försämringen i de ekonomiska konjunkturerna, som vid vinterns 
inbrott tydligare framträdt och föranledt betydande arbetslöshet, är 
naturligtvis orsaken ti l l de jämförelsevis ringa framsteg, arbetsför
medlingsverksamheten gjort under de ifrågavarande månaderna. Det 
ökade intresset för at t följa arbetslöshetsförhållandenas utveckling 
har gett upphof ti l l särskilda åtgärder (bildandet af föreningar för 
arbetslösa o. s. v.) för at t förmå de arbetslösa ti l l att anmäla sig-
Häraf förklaras vissa ovanligt höga siffror t. ex. för Göteborg under 
december o. s. v. 

Närmare upplysningar i öfrigt rörande verksamheten 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 kommo de flesta tillsatta platserna på jord
bruk och skogshushållning m. m. (592 och 276), grofarbetet (510 och 
524), byggnadsverksamheten (199 och 152), landttransporten (196 och 
172) samt metall- och maskinindustrien (58 och 60). Flertalet till
satta platser för k v i n n o r förekommo inom det husliga arbetet 
(1,268 och 1,055), hotell-, kafé- och restaurantrörelsen (108 och 70), 
jordbruket (61 och 25) samt textil- och beklädnadsindustrierna, 
nir ings- och njutningsmedelsindustrien samt landttransporten — 
d. v. s. företrädesvis springtiickor. 
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Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

37 

På 100 lediga platser kommo:1) 

l) Proportionstal hafva här ej beräknats i de fall. då de absoluta talen äro små. 
Afven dessa hafva dock medräknats i summan för >8amtliga yrkesgrenar>, hvaraf för
klaras vissa skiljaktigheter mellan de under denna rubrik uppförda talen samt de 
detaljsummor, som finnas angifna. 
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Af de ofvanstâende absoluta talen framgår, hurusom å de man
liga afdelningarna jordbruket allt mera blir dominerande, i det a t t 
äfven under de nu ifrågavarande månaderna, då jordbruket har sin 
lugna tid, åtminstone antalet lediga platser härinom är större än 
inom något annat yrke. Detta beror delvis på de tryckta konjunk
turerna på den industriella arbetsmarknaden, men till väsentlig del 
ock på det särskilda intresse, som på senaste tiden ägnats arbetsför
medlingen för jordbruket, både från myndigheternas sida och frän 
landtmännens. 

I öfrigt märkas stora siffror för olika grenar af industri och 
handtverk, särskildt byggnadsverksamheten, samt för grupperna grof-
arbete, handel och samfärdsel. 

Med afseende å det kvinnliga arbetet dominerar gruppen husligt 
arbete; därnäst följa handel och samfärdsel samt industri och handt
verk, hvaremot fortfarande stora svårigheter möta att förskaffa jord
brukarne kvinnlig arbetskraft. 

Utanför de orter, där anstalterna är o belägna, tillsattes under 
november 674 platser, hvaraf 491 manliga och 183 kvinnliga, samt 
under december 292 platser, hvaraf 230 manliga och 62 kvinnliga; 
motsvarande tal för föregående år voro för november resp. 540, 443 
och 97 samt för december resp. 323, 276 och 47. För årets sista 
månad voro sålunda de här ifrågavarande siffrorna något lägre under 
år 1908 än under nästföregående år. 

Med afseende å dessa uppgifter är at t märka, att vid samtliga 
länsanstalter — Uppsala, Östergötlands och Kristianstads läns — 
redovisas alla inom resp. län ti l lsatta platser såsom förefintliga inom 
orten. 

Antalet platser, som under november och december 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 tal under 
föregående månader samt under år 1907. 

Af ofvanstående relativa tal framgår klart, hurusom arbetstill-
gången vid de offentliga arbetsförmedlingsanstalterna under år 1908 
varit högst afsevärdt sämre än under år 1907. Och dock torde bristen 
på arbete i verkligheten vara än större än siffrorna utvisa, då många 
arbetare funnit utsiktslöst a t t anmäla sig â anstalterna. Under 
december synes dock mångenstädes mera noggrann anmälning hafva 
skett af de arbetslösa, hvilket ock förklarar den under denna månad 
starka stegringen af antalet arbetsansökningar. 

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, 
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som skulle antyda förbättrade arbetsutsikter, beror pä den starkt 
växande betydelse, som förmedlingsverksamheten för jordbruket er
hållit, 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: 

De nu anförda siffrorna gifva en klar belysning åt den grund
väsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket och 
öfriga yrkesgrenar. Medan arbetarne trängas med hvarandra vid 
försöken att finna platser inom statsmannanäringarna, så finns inom 
landtarbetet ett stort öfverflöd pä 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, som redan tidigare varit af jämförelsevis stor 
omfattning, stegrades under november och än mer december i oro
väckande grad. Ehuru mest märkbar bland säsongarbetarne inom 
byggnadsverksamheten och transportyrkena framträdde den äfven 
inom flertalet andra yrkesgrenar. 
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Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 
November: 

a) Allmän öfversikt. 

Stockholm. Trots den rådande betydliga arbetsbristen, kan Arbetsförmedlingen för 
denna månad uppvisa ett förmedlingsresultat, som t. o. m. är bättre än det nnder fjol
årets november månad erhållna. Den stora tillströmningen af äfven mer kvalificerade 
sökande har nämligen gjort det möjligt att bättre knnna tillfredsställa arbetsgifvarnes 
fordringar, hvilket uppmnntrat dessa senare att vid behof af arbetskraft mer än eljest 
uppmärksamma anstalten. Bet ernådda resultatet får sålunda ej anses som ett bevis 
på förbättring i tillståndet på arbetsmarknaden, utan visar endast, att Arbetsförmedlin
gens verksamhet är i framåtgående. 

Östergötlands län. Arbetstillgången har under månaden varit mycket knapp, i synner
het i Linköping. Byggnadsverksamheten ligger totalt nere. Sedan arbetet i sockerbruket 
upphört, har de arbetslösas antal ytterligare ökats med c:a 150 st. Nästan alla grof-
arbetare sakna sysselsättning utom några få, som erhållit arbete vid skogsafverkning. 
Någon exakt siffra öfver antalet arbetslösa kan ej uppgifvas, till följd att en stor del 
af dem ej besöker Arbetsförmedlingen, då de af kamrater, som anmält sig, erfarit, att 
endast ett fåtal kunna erhålla arbete. Äfven inom jordbruket äro platserna upptagna 
med anledning af den stora arbetsbristen på alla andra områden. 

Korrköping. Tillgången å arbetskraft till jordbruket synes nu fullt motsvara efter
frågan. Inom de flesta yrken och fack råder stor arbetslöshet. 

Karlskrona. På den manliga afdelningen har arbetstillgången varit synnerligen 
dålig. Det ovanligt stora antalet manliga arbetssökande bAor på, att Arbetsför
medlingen, för att utröna omfattningen af den i staden rådande arbetslösheten, genom 
annons i stadens tidningar anmodat de arbetslösa att anmäla sig å Arbetsförmedlingen. 
Enligt dessa anmälningar skulle 133 st. i staden mantalsskrifna arbetare af olika yrken 
vara utan sysselsättning. 

Kristianstads län. Under den gångna månaden har arbetsmarknaden varit betydligt 
i nedgående inom jordbruket. Hvad själfva staden vidkommer, tycks icke någon nämn
värd förändring ännu hafva inträdt. Någon större arbetslöshet är ännu icke rådande 
ej heller lär någon sådan komma att inträffa under den närmaste tiden, såvida icke 
vintern kommer att lägga hinder i vägen för såväl byggnadsarbetet som drätselkammar
ens arbeten. 

Malmö. Under den gångna månaden har tillgången på arbete inom staden varit 
mycket knapp. Arbetslösheten är allmän inom nästan alla yrken och fack ; mest känn
bar torde den dock vara inom byggnadsindustrien, som nu synes nästan fullständigt 
afstannad. Att antalet arbetssökande å manliga afdelningen är relativt litet, beror helt 
säkert på den minimala utsikten att under nu rådande kris erhålla anställning genom 
Arbetsförmedlingen. Samma orsaker torde i viss mån vara rådande å kvinnliga afdel
ningen. Å båda afdelningarna är dock stor efterfrågan å yngre tjänare ti l l landet. 

Land. Tillgången på arbete har varit mycket dålig. Arbetslösheten torde vara 
betydligt större än sifferuppgifterna utvisa. 

Hälsingborg. Arbetstillgången har under månaden inom flera yrken ytterligare 
förminskats. Sannolikt kommer läget att under den närmaste tiden ännu mera försämras 
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Göteborg. Under november månad har arbetsmarknaden varit s tarkt i nedgående 
och mycket tryckt på alla områden förutom til l jordbruket och det husliga arbetet> 
där det fortfarande är tillgång till arbete för dugliga tjänare. Arbetslösheten har ökats 
rätt betydligt under månadens lopp. 

Karlstad. Arbetsmarknadens läge nnder november månad innevarande är är sämre 
än under samma månad förra året. Arbetslöshetens verkliga omfattning framgår dock 
icke utaf Arbetsförmedlingens resultat, enär icke alla arbetslediga anmäla sig å anstalten. 

Gitte. På mc in l i ga a f d e l n i n g e n har arbetstillgången varit mindre god, ehuru 
något förbättrad under sista hälften af månaden. De arbetssökandes antal har betyd
ligt förminskats, antagligen beroende dels på lifligare trafik vid hamnen och dels därpå, 
att en stor del, i synnerhet landtbor, sökt sig jordbruks- och skogsarbeten på lands
bygden. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången varit god, ehuru något 
försämrad, med delvis öfverflöd på arbetskraft. 

Sundsvall. l 'å den m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden under månaden 
varit dålig. Dagligen anmäla sig fiera, för hvilka ej annat än tillfälligt arbete 
finnes. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har stor efterfrågan på tjänare till husligt arbete 
varit rådande. 

b) Tillgången på arbetskraft. 

Öfverjtöd pä arbetskraft- Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Inom nästan alla industrigrenar och handt-
verk å mani. afdelningen. 

Inom jordbruket. 

Östergötlands län. 

Byggnads-, schaktnings- och grofarbetare, 
maskinister o. transportarbetare. — 
Kvinnl. butiksbiträden. 

Mjölkjungfrur. 

Norrköping. 

Inom de allra flesta yrken å bägge af-
delningarna. 

Mjölkjnngfrnr, tjänstflickor kunniga i mat
lagning. 

Karlskrona. 

Murare, byggnadssnickare, målare, grof
arbetare. 

Kristianstads lan. 

Järnarbetare, byggnadsarbetare, grofar
betare. 

Yngre drängar till jordbruket. — Mjölk-
jungfrur samt ensamjungfrur. 

Malmö. 

Inom alla yrken och fack, särskildt me
tall- o. maskinindustrien, byggnadsverk
samheten, handel samt grof- o. fabriks
arbetare, alla slag. — Beklädnadsindu
strien, butiks-, handels- o. hotellpersonal 
samt tvät t - o. rengöringskvinnor. 

Yngre drängar till jordbruket samt vissa 
speciella yrken o. handtverk. — Yngre 
tjäDarinuor till jordbruket o. ladugårds
skötsel samt kunniga ensamjungfrur. 
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Lund. 

Slånadsdrängar till jordbruket, modell- o. 
möbelsnickare, järnarbetare, gjutare, 
byggnadsarbetare, fabriks- o. grofarbe-
tare samt springpojkar. — Handsönimer-
skor. fabriksarbetcrskor, bjälpkvinnor 
o. uppasserskor. 

Yngre jordbruksdrängar för årstjänst. — 
Mjölkjungfrur. 

Hilsingborg. 

Jordbruksarbetare för dag- o. månadsaf-
löuing, järnarbetare, byggnadsarbetare, 
kuskar, sjömän, grof- o. fabriksarbetare 
ni. fl. — Sömmerskor, flasksköljerskor, 
butiksbiträden, hjälpkvinnor. 

Yngre drängar för årstjänst till jordbru
ket. — Mjölkjangfrur, ensamjungfrur 
kunniga i matlagning samt 14—15 års 
barn- o. hjälpflickor. 

Göteborg. 

Inom nästan alla grupper å mani. afdeln. 
— Kontors-, butiks- o. lagerbiträden, 
resturantpersonal, springflickor, tvätt- o. 
rengöringsarbeterskor. 

Tjänsteflickor till landet samt dugliga 
ensamjungfrur. 

Karlstad. 

Inom nästan alla yrken. Kvinnliga tjänare. 

Gifle. 

Jordbruksrättare, kuskar, repslagare, bygg
nadssnickare, maskinister, eldare, expe
diter, kontors- o. lagerbiträden, fabriks-
o. grofarbetare, mani. o. kvinnl. hotell
betjäning. — Hjälpgummor o. yngre 
ensamj angfrur. 

Jordbruksarbetare för årstjänst till landet. 
— Kokerskor o. kunniga ensamjungfrur. 

Sundsvall. 
Inom alla yrken och fack. 

December: 

a) Allmän öfversikt: 

Stockholm. Arbetsmarknaden under december månad har ej visat tendens till för
bättring utan snarare tvärtom. Dock är att märka, att denna månad, icke minst till 
följd af julhelgen, då arbetet vid fabriker och verkstäder i regel ligger nere och en 
stor kontingent arbetare äro bortresta, städse brukar erbjuda mindre lifaktighet både i 
fråga om tillbud och efterfrågan å arbete resp. arbetskraft. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n 
har tillgången å vanliga ensamjungfrnplatser äfven denna månad varit synnerligen god. 

En del folkskolebarn, gossar och flickor, hafva i samband med höstterminens af-
slutning anmält sig för erhållande af fast och tillfällig anställning. 

Ippsala l in. Arbetstillgången har varit ringa, i synnerhet inom staden, där endast 
några få lediga platser anmälts, mer däremot många arbetssökande. På landsbygden 
finnes god tillgång till arbete inom jordbruket. 

Östergötlands län. Arbetstillgången å m a n l i g a a f d e l n i n g e n har varit ringa, dock 
har i Linköping, genom de arbeten staden satt i gång, en del af de arbetslösa grofar-
betarne erhållit sysselsättning. Inom byggnadsfacket är fortfarande stor arbetslöshet 
rådande. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n är arbetstillgången god. 
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Norrköping. Arbetslöshet råder i de flesta yrken och fack. Inom jordbruket är 
tämligen god tillgång å arbetskraft. 

Karlskrona. Tillgången pä arbete har under månaden varit mycket ringa, särskildt 
på manliga afdelningen. Antalet arbetssökande har äfven betydligt minskats. Under 
julmånaden brukar i regel frekvensen vara dålig. Från landsbygden har endast ett 
fåtal arbetssökande anmält sig. 

Kristianstads ISn. Arbetstillgången har vari t dålig inom alla yrkesgrenar. Vid 
jordbruket har visserligen funnits god tillgång å platser, men hafva dessa i regel af-
sett yngre drängar och mjölkjungfrur, hvilka ej anmäla sig å Arbetsförmedlingen. 

Salmö. I stort sedt är frekvensen å arbetsmarknaden fortfarande trög. Dock 
har tillgången på arbete å manliga afdelningen varit bättre än under föregående må
nad men ej så stor, a t t någon relativ förbättring kunnat spåras. Trots den i många 
afseenden gynnsamma väderleken ha ej några nya arbeten kunnat påbörjas. Kommunen 
har beredt en del arbetare tillfällig sysselsättning, men härigenom har ingen märkbar 
förbättring inträdt. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har tillgången å arbete varit god 
och synes fortfarande vara i stigande. 

J.nnd. Tillgången på arbete har vari t betydligt mindre än under november må
nad, och arbetslösheten har ytterligare ökats. 

Hälsingborg. Arbetstillgången har under månaden ytterligare försämrats, såväl 
inom staden som å kringliggande landsbygd. Särskildt inom byggnaksfacken förekom
mer stor arbetslöshet, hvilket dock icke framgår af sifferuppgifterna, enär endast ett 
mindre antal murare, träarbetare och målare anmält sig å Arbetsförmedlingen. 

Göteborg. Under december månad har arbetsmarknaden varit mycket dålig på 
alla områden förutom till det husliga arbetet, där det fortfarande är god tillgång på 
arbete, särskildt för dugliga tjänare. Arbetslösheten har därför ökats i oroväckande 
grad under månadens lopp. 

Karlstad. Arbetsmarknaden har å m a n l i g a a f d e l n i n g e n varit betydligt sämre än 
under motsvarande månader åren 1906—1907. A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n råder liflig 
omsättning. 

Gäfle. Arbetstillgången, som under månaden varit mindre god, har som vanligt 
vid denna årstid betydligt försämrats mot månadens slut. Antalet arbetssökande har 
med hvarje dag ökats, medan efterfrågan på arbetskraft varit den minsta möjliga. 

SnndsTall. Under månaden har stor arbetslöshet varit rådande, hvilket till stor 
del beror på sjöfartens tidiga upphörande men äfven på de inskränkningar af arbets
kraft, som de flesta arbetsgifvare inom staden vidtagit. 

b) Tillgången på arbetskraft. 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Inom de flesta fabriks- och yrkesgrenar. Gifta jordbruksarbetare. — Ensamjungfrur 
o. passflickor. 

Cppsala län. 

Metall- o. järnarbetare, grundläggare, mn- Gifta o. ogifta arbetare för jordbrukets be-
rare, byggnadssnickare, timmermän, hof. 
maskinister, bokhållare, expediter, han
delsarbetare, grofarbetare. 

Östergötlands län. 

Inom alla yrken utom jordbruket. Mjölkjungfrur. 
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Norrköping. 

det närmaste inom alla branscher å Mjölkerskor o. tjänarinnor kunniga i 
mani. afdeln. — Hjälphustrur, serve- matlagning, 
ringsflickor o. städerskor till hotell. 

Byggnads- o. grofarbetare. 

Karlskrona. 

Jordbruksarbetare. — Mjölkerskor, koker
skor. 

Kristianstads l i n . 

Järnarbetare, byggnads- och grofarbetare. Yngre drängar o. mjölkjungfrur t i l l landet. 

Malmö. 

Inom samtliga yrken o. fack å mani. af- Yngre tjänstefolk för jordbruket. — Tjäna-
deln. — Inom beklädnadsindustrien, rinnor för jordbruk o. ladugårdsskötsel, 
kontors-, bat iks-o. handelsbiträden samt kunniga ensamjungfrur samt bjälp-
kontorsstäderskor. kvinnor till tvätt och rengöring. 

Lund. 

Jordbrnksarbetare, möbelsnickare, gjuteri- Yngre jordbruksdrängar. — Mjölkjungfrnr, 
arbetare, byggnadsarbetare alla slag, ensamjungfrur, 
åkeriarbetare, springpojkar, sjömän,grof-
o. fabriksarbetare. — Rengöringsarbeter-
gkor m. il. 

Hälsingborg. 

Landtarbetare för dag- o. månadsaflöning, 
järnarbetere, byggnadsarbetare, grof- o. 
fabriksarbetare, kuskar o. åkeriarbetare, 
sjömän o. eldare, f. d. militärer m. fl. 
— Kontorsstäderskor. 

Yngre välrekommenderade jordbruksdrän
gar o. ladugårdsskötare, villiga att taga 
anställning mot tjänsteaftal för tiden 
till 24 okt. — Mjölkpigor o. ensamjung
frur. 

Inom nästan alla yrken. 

Göteborg. 

Inom de flesta grupper å kvinnl. afdeln. 
särskildt ensamjungfrur o. passflickor. 

Inom de flesta yrken. 

Karlstad. 

Endast å kvinnl. afdeln. 

Gäfle. 

Inom de flesta yrken och fack å mani. Pannplåtslagare. 
afdeln. — Städerskor o. serveringsflickor 
samt tjänarinnor till hemmen. 

Inom de flesta yrken. 

Sundsrall. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling november 1908. 

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

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

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

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
November månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
November månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
November månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
November månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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58 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING DECEMBER 1908. 

Sveriges offentliga arbetsförmedling december 1908. 

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

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

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

Sammandrag för samtliga anstalter. 



62 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING DECEMBER 1908. 

Sveriges offentliga 
December månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
December månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
December månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 
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Sveriges offentliga 
December månad 
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arbetsförmedling. 
år 1908. 



7 0 REGISTRERING AF SJUKKASSOR I SVERIGE ÅR 1 9 0 8 . 

Registrering af sjukkassor i Sverige år 1908. 
Tredje kvartalet. 

(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 



ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE UNDER 3:DJE KV. 1 9 0 8 . 71 

Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1908. 

(Preliminär redogörelse.) 

Tredje kvartalet. 

Af förut redovisade under år 1907 samt under 1908 års första 
och andra kvartal påbörjade arbetsinställelser kvarstodo vid tredje 
kvartalets början sistnämnda år såsom olösta: 

frän år 1907: n:r 206, 294 och 299 
samt från första och andra kvartalen 1908: n:r 29, 51, 53, 59, 68, 

69, 71, 86, 87, 88, 96, 97, 100, 117, 124, 137, 140, 144, 147, 153, 158, 
160, 163, 164, 167, 171, 180, 184, 186, 188, 191, 193 och 194. 

När n:r 206, 299, 51, 53, 86, 87. 96, 97, 100, 117, 124, 137, 144, 
147, 153, 158, 160, 163, 164, 167, 171, 180, 184, 186, 188, 193 och 194 
afslutats, finnes angifvet i redogörelserna för 1908 års första och 
andra kvartal. 

N:r 294 och 59 halva ej längre karaktär af aktuella arbetsin
ställelser. 

Af de öfriga 7 äro numera såvidt kändt 2 afslutade, nämligen: 

N:r 69, berörande arbetare vid läderfabrik i Svcnljunga (Alfsb. 1.), påbörjad d. 20 
mars 1908, afslntad d. 30 oktober samma är enligt arbetsgifvarens villkor. 

N:r 88, berörande sågverks- och brädgårdsarbetare vid Hörningsholm (Västernorrl. 1.), 
påbörjad d. 1 april 1908, afslutad d. 11 jannari innevarande år enligt arbetarnea ford
ringar i hnfvudsak. 

Af ifrågavarande konflikter kvarstå sålunda vid denna redo
görelses afgifvande såsom aktuella arbetsinställelser n:r 29, 68, 71, 
140 och 191. 

Af under 1908 års tredje kvartal pdlörjade arbetsinställelser 
redovisas hämedan 61, h vilka, enligt nu tillgängliga uppgifter, direkt 
berört inalles 169 arbetsgifvare och 5,402 arbetare. Af konflikterna 
hafva 15 börjat i juli, 29 i augusti och 17 i september. (För tredje 
kvartalet under år 1907 voro de motsvarande siffrorna: 70 påbörjade 
arbetsinställelser — 33 i juli , 25 i augusti och 12 i september — hvilka 
direkt berörde 170 arbetsgifvare och c:a 6,800 arbetare.) 

I hvad mån de olika yrkesgrenarne berörts af de under kvar
talet påbörjade arbetsinställelserna framgår af tabellen å sid. 75. 

Till sin karaktär äro 51 strejker, 6 lockouter och 4 af blandad, 
obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 
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Antalet direkt berörda arbetsgifvare är med ett undantag kändt 
i samtliga fall och uppgår, som nämndt, till 169. Hela antalet direkt 
berörda arbetare utgör enligt tillgängliga uppgifter 5,402. 

Af dessa arbetsgifvare och arbetare berördes 96 arbetsgifvare 
och 3,260 arbetare af ofvannämnda 51 strejker, 68 arbetsgifvare och 
1,615 arbetare af de 6 lockouterna samt 4 arbetsgifvare och 527 
arbetare af de 4 arbetsinställelserna af blandad, obestämbar eller 
ej uppgifven karaktär. 

Antalet under tredje kvartalet förlorade arbetsdagar till följd af 
konflikter, p å b ö r j a d e under samma kvartal , utgjorde sâvidt kändt 
öfver 178,000, hvilken siffra dock måste anses något för låg, allden-
stund någon beräkning af förlorade arbetsdagar icke kunnat ske i 1 
fall på grund af bristande uppgift om konfliktens varaktighet. Känn
barast hafva konflikterna berört bokbinderiyrket med c:a 100,000 
samt det kommunala arbetet med öfver 37,000 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. 430,000 under årets tredje kvartal 
förlorade arbetsdagar till följd af konflikter, påbörjade under år 
1907 samt under 1908 års första och andra kvartal. Dessa förlorade 
arbetsdagar fördela sig på oiika industrier sålunda: 

Arbetarne hafva i 55 fall helt eller delvis tillhört facklig orga
nisation; i 6 fall hafva de däremot icke tillhört organisation eller 
saknas uppgift härom. 

Konflikternas hufvudorsaker voro i 37 fall lönefrågor, i 8 fall 
organisationsspörsmål samt i 16 fall diverse andra orsaker. 

Lönefrågorna gällde i 22 fall löneförhöjning, i 5 fall lönesänkning 
samt i 10 fall andra lönefrågor, form för aflöningen, garanterad tim
lön vid ackordsarbete o. s. v. 

Organisationsspörsmålen voro i 1 fall fordran på föreningsrättens 
erkännande, i 3 fall fordran på kollektivaftals införande samt i 4 
fall andra organisationsspörsmål, t. ex. vägran att taga befattning 
med blockeradt gods. 

Under gruppen andra orsaker inbegripas tvister om arbetstiden 
i 3 fall, om personliga förhållanden i 1 fall, om arbetares antagande 
och afskedande i 5 fall samt om andra spörsmål i 7 fall, t. ex. nedläg-

1) Bokbinderilockouten, som afslntades under 1908 års fjärde kvartal, medförde i 
allt c:a 160,000 förlorade arbetsdagar. 



ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE UNDER 3:DJE KV. 1908. 73 

gande af arbete för påskyndande af förhandlingar. — 114 fall har arbe-
tarnes hufvudfordran uppgifvits vara kombinerad med andra yrkanden. 

Beträffande resultatet kan meddelas, a t t af de 61 konflikterna 
hafva 20 bilagts i enlighet med arbetarnes fordringar, 17 hafva 
ledt till arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda 
villkoren, 17 hafva afgjorts genom kompromiss, i 4 fall är resultatet 
okändt; 3 konflikter äro ännu pågående. Af de 17 genom kom
promiss afgjorda konflikterna hafva 5 afslutats i hufvudsak enligt 
arbetarnes fordringar, 1 i hufvudsak enligt arbetsgifvarens villkor 
samt 11 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 : 

1 3 fall har statens förlikningsman medverkat vid konfliktens 
biläggande. 

Arbetsinställelserna, hvilka samtliga hade lokal karaktär, fördelade 
sig på följande sätt inom de olika delarne af landet: 

1) Häri inberäknas konflikten inom bokbinderiyrket, som tillika omfattade Eskilstuna. 
2) Ö s t r a S v e r i g e omfattar Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands 

ock Östergötlands län; S m å l a n d och ö a r n a : Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och 
Gottlands län; S ö d r a S v e r i g e : Blekinge, Kristianstads och Malmöhns län; V ä s t r a 
S v e r i g e : Hallands, Göteborgs och Bohus, Älfsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Örebro län : 
N o r r a S v e r i g e : Kopparbergs, Gräfleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län. 

'1 Uppgift fattas för ett arbetsställe. 
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För öfrigt kan anmärkas, att, enligt de föreliggande uppgifterna, 
49 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar parterna emellan, 
under det att i 10 fall några dylika icke ägde rum; i 2 fall saknas 
uppgift i förevarande afseende. 

I fråga om aftals- och kontraktsbrott erkänner arbetsgifvaren i 3 fall 
och arbetarne i 4 fall, a t t aftalsbrott förelegat. I ytterligare 4 fall 
framkasta arbetarne mot arbetsgifvaren och i 6 fall arbetsgifvaren mot 
arbetarne beskyllning i detta afseende. I 24 fall uppgifves sam
stämmigt intet aftals- eller kontraktsbrott hafva förekommit; i 14 
fall, angående hvilka uppgift föreligger endast från den ena parten, 
besvaras frågan likaledes nekande; i 6 fall saknas uppgift härom. 

Vidkommande här redovisade, under 1908 års tredje kvartal in
träffade fil konflikter hafva infordrade uppgifter inkommit från 
båda parterna i 39 fall, endast från arbetsgifvare i 11 fall samt 
endast från arbetare i 11 fall. 

Hela antalet under tredje kvartalet 1908 pågående (under kvar
talet påbörjade samt från år 1907 och 1908 års två första kvar
ta l kvarstående) arbetsinställelser utgjorde sålunda 97 med tillsam
mans c:a 609,000 förlorade arbetsdagar. 
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Arbetsinställelser, påbörjade under tredje kvartalet 1908 inom olika näringsgrenar. 
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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 1908. 
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. 

78 
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i Sverige, påbörjade år 1908. 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
.imb. — 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 år 1908. 
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 år 1908. 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Lifsmedelspriser å olika orter i 

Medelpris pr månad 
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riket januari 1907—december 1908. 

för samtliga (28) orter. 



86 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under november månad år 1908. 
och medelpris. 

87 



88 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under november månad år 1908. (Forts.) 
och medelpris. 

89 



90 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under november månad år 1908. (Forts.) 
och medelpris. 
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92 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under november 
månad år 1908. 

Högsta, lägsta och medelpris. 



Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under november 1908. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 

93 



94 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under december månad år 1908. 
och medelpris. 

95 



96 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under december månad år 1908. (Forts.) 
och medelpris. 

97 

gädda 110 à 100, hälleflundra 125 à 100, aborre 90, kolja 35 à 32, torsk 42 à 36, hvitling 33 à 29 
Halmstad 70 à 40 8re pr tjog. — ') Priset pa färsk Btrömming har varit: i Lund 40 à 20 öre 

T—09204. 



98 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under december månad år 1908. (Forts.) 
och medelpris. 

99 



100 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under december 
månad år 1908. 

Högsta, lägsta och medelpris. 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under december 1908. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—dec. 1907 och jan.—dec. 1908. 
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Lifsmedels- och bostadspriser i Sverige åren 
1904-1907. 

De i dessa »Meddelanden» för aren 1904—1907 publicerade upp
gifter angående lifsmedels- och bostadspriser hafva inom Kommers-
koliegii afdelning för arbetsstatistik undergått en närmare gransk
ning och bearbetning och därefter sammanförts i en särskild publi
kation ?>Lifsmedels- och bostadspriser i Sverige åren 1904—1907, 
som nyligen utkommit från trycket. Meningen vore a t t hädanefter 
en liknande publikation, omfattande uppgifter angående lifsmedels- och 
bostadspriser under det eller de närmast förflutna åren skulle regelbun
det utgifvas, hvarigenom en fortlöpande prisstatistik i anförda hän
seende kunde erhållas. Trots de afsevärda svårigheter, som erbjuda sig 
för åstadkommandet af en dylik statistik, är det at t hoppas, at t den
samma med åren skall kunna göras allt fullständigare och på samma 
gång mera tillförlitlig. För det hufvudsakliga innehållet i den 
ofvannämnda, nu utgifna publikationen för åren 1904—1907 lämnas 
i det följande en kortfattad redogörelse. 

Primäruppgifterna. Tabellerna öfver lifsmedelsprisen hafva sam
manställts efter de uppgifter, som af Kommerskollegii ombad å resp. 
orter regelbundet vid slutet af hvarje månad insändas för hvarje 
särskild vecka under månaden till Kollegii afdelning för arbetsstati
stik och efter hand publiceras i afdelningens »Meddelanden». Insam
landet af berörda uppgifter sker enligt ett för ändamålet särskildt 
upprättadt formulär (litt. G.), som i sin ursprungliga form finnes 
atergifvet i det första häftet af 1903 års »Meddelanden» (ss. 13—14), 
men som numera, efter en del vidtagna förbättringar, har en i flera 
hänseenden afvikande uppställning (jfr härom >Meddel.» 1904, s. 2G6' 
—67). Till ledning för ombuden vid prisuppgifternas inhämtande 
har dessutom utarbetats en »P. M. för K u n g l . K o m m e r s k o l l e g i i 
ombud i o r t e r n a a n g å e n d e i n s a m l a n d e t af p r i s u p p g i f t e r å 
l ifsmedel». Sedan de på detta sätt erhållna uppgifterna inom af-
delningen underkastats vederbörlig granskning samt erforderliga 
rättelser och kompletteringar vidtagits, delvis efter skriftväxling med 
ombuden, bar för hvarje varuslag medeltalet af de särskilda vecko-
uppgifterna uträknats, hvarefter på grundvalen häraf medelpriset 
pr månad erhållits. 

8— 09204 
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Tabellerna öfver Jcreaturspriscn grunda sig på de vid de offent
liga kreatursmarknaderna i Stockholm, Malmö och Göteborg regel
bundet förekommande prisnoteringar, hvilkas resultat, efter därom 
hos vederbörande gjord hemställan, välvilligt ställts till den arbets-
statistiska afdelningens förfogande. Frän och med år 1908 har afdel-
ningen blifvit satt i tillfälle a t t i sina »Meddelanden» för hvarje 
månad publicera prisuppgifter å lefvande kreatur i Stockholm, Malmö 
och Göteborg, hvilka uppgifter genom benäget tillmötesgående af 
vederbörande erhållas enligt ett inom afdelningen för ändamålet upp-
rät tadt formulär (litt. N). 

Hvad slutligen beträffar bostadspriserna, erhållas årligen uppgifter 
härom, i främsta rummet från ett större antal sjuk- och understöds
kassor, hvilkas medlemmar vid uppbördstillfällen eller eljest utfrågas 
rörande sina bostadshyror, men äfven från en delfackföreningar och verk
stadsklubbar, hvarjämte Kommerskollegii ombud å vissa orter genom 
egna direkta utfrågningar kompletterat och utvidgat det från de 
nämnda organisationerna erhållna materialet. För insamlandet af 
primäruppgifterna har användts ett särskildt formulär (litt. H). 

Lifsmedelspriser åren 1904— 1907. Innan vi öfvergå till en redo
görelse för de viktigaste data angående lifsmedelspriserna å vissa 
orter i riket åren 1904—1907, torde böra framhållas, att de medde
lade prisuppgifterna i en del fall visat sig vara mindre tillfreds
ställande särskildt vid en jämförelse mellan de olika orterna. Detta 
är i främsta rummet förhållandet med brödprisen äfvensom prisen à 
ved, kaffe, kol och koks. Orsaken till dessa allt för betydande pris
variationer mellan de olika orterna är väsentligen att söka i om
budens olika uppfattning af begreppet ordinur vara, beroende å sin 
sida på en å olika orter v ä x l a n d e l e f n a d s s t a n d a r d , hvarigenom 
de för vissa varuslag allmännast förekommande kvaliteter och där
med äfven priser kunna ställa sig väsentligt annorlunda på en ort 
än på en annan. De beräknade medelprisen för de särskilda orterna 
torde därför i en del punkter böra upptagas med en viss försiktig
het, men däremot kunna medelprissiffrorna för orterna tillsamman
tagna anses gifva ett fullt korrekt uttryck för det allmänna pris
läget ä rikets viktigaste platser och en i det stora hela riktig be
lysning af prisfluktuationerna under här ifrågavarande tidsperiod. 

Den allmänna prisnivån för olika slag af lifsförnödenheter un
der åren 1904—1907 framgår af motstående tabell (sid. 105), som 
grundar sig på uppgifter från 28 viktigare orter i riket. Man 
finner då, att, med några få undantag, en mer eller mindre utpräg
lad prisstegring ägt rum för samtliga i tabellen upptagna varuslag, 
men att denna prisstegring, hvad beträffar riket i dess helhet, ej 
vari t så kraftig, som man i allmänhet torde vara böjd at t föreställa 
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Medelpris pr år för åren 1904—1907. 
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sig, äfven om den, särskildt beträffande en del Iifsförnödenheter, 
varit betydande nog. Det är framför allt kött- och fläskprisen samt 
prisen å ägg, ost. vissa fisksorter och bränsle, som stigit i höjden. 
Däremot förete potatis, ärter och bruna bönor samma genomsnittliga 
priser för 1907 som för 1904 (1905), ehuruväl dessa priser mot slutet 
af 1907 ej oväsentligt ökats. Det enda varuslag, för h vilket en 
faktisk prisminskning inträffat under perioden, är fotogen, och denna 
minskning ägde rum redan vid slutet af år 1904, hvarefter priset 
bibehållit sig i det hela oförändradt, dock med tendens till ökning 
från och med september 1907. 

Den prisstegring,som iakttagits från 1904 till 1907, har beträffande 
några varuslag gjort sig gällande först under senare delen af ar 
1907. Och med afseende på flera andra varuslag, hvilkas priser 
befunnit sig i stigande under hela perioden, gäller det, att ökningen 
framträdt med särskild styrka mot slutet af nämnda år. Om man 
därför, vid bedömandet af prisstegringen under perioden, utgår från 
medelprisen för senare hälften af resp. åren 1904 och 1907 i stället 
för a t t hålla sig ti l l genomsnittsprisen för hela året, får man till 
resul tat en betydligt kraftigare prisstegring för åtskilliga varuslag, 
än livad som förut angifvits. Så befinnes särskildt vara fallet, med 
mjöl, hårdt rågbröd, olika sorters kött samt ved. A andra sidan 
hade priset på socker nåt t sin höjdpunkt redan år 1905 och priset 
pa fläsk år 1906. 

I stort sedt synes prisstegringen hafva framträdt med samma 
styrka inom olika landsdelar, äfven i Stockholm, där dock priserna 
redan vid periodens början voro betydligt högre än annorstädes. I 
öfrigt gäller naturligtvis, hvad beträffar de särskilda varuslagen, 
a t t prisförändringarna varit mer eller mindre betydande inom de 
skilda landsdelarna och a t t i allmänhet prisstegringen varit större 
i samma mån som priserna förut varit låga. Sistnämnda förhållande 
förklarar t. ex. den genomgående starka prisstegringen för orterna i 
Småland, där lifsmedelspriserna det oaktadt fortfarande äro lägre 
än inom de öfriga landsdelarna. I fråga om kött- och fiäskprisen 
visar det sig, a t t ökningen varit relativt minst för orterna i Norra 
Sverige, hvilket tydligen sammanhänger med de jämförelsevis höga 
prisen därstädes vid periodens början, hvaremot å andra sidan ved
prisen, som alltjämt äro billigast inom denna landsdel, just där 
kunna uppvisa den lifligaste prisstegringen. All t som allt kan man 
på det hela taget spåra en tydlig t e n d e n s t i l l en u t j ä m n i n g af 
p r i s f ö r h å l l a n d e n a inom r i k e t s o l i k a d e l a r . 

Ännu förete emellertid de särskilda landsdelarna högst väsentliga 
olikheter beträffande lifsmedelspriserna, såsom äfven framgår vid en 
blick på vidstående tabell (s. 107), där medelprissiffror i genomsnitt 
för hela fyraårsperioden meddelas för olika landsdelar. D y r a s t 
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Medelpris i genomsnitt åren 1904—1907 för olika landsdelar. 
Obs. anmärkningen här nedan! 

Anm. Rörande priserna å vissa varaslag, särskildt ost, olika sorters bröd, kaffe, 
kol och koks märkes, att uppgifterna frän olika orter varierat högst betydligt, beroende 
till stor del därpå, att olika kvaliteter afses. Alla jämförelser mellan skilda orter 
eller landsdelar böra därför, beträffande priserna å anförda varuslag, upptagas med en 
viss försiktighet. 
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ställa sig priserna i det stora hela i Stockholm och b i l l i g a s t å or
terna i Småland. I hvilken ordning de öfriga landsdelarna böra 
placeras i fråga om allmän prisdyrhet, är, med hänsyn till den olika 
stora betydelsen af de särskilda varuslagen, ej så lä t t a t t bestämma. 
Närmast Stockholm torde väl Norra Sverige komma och därefter 
Östra, Södra och Västra Sverige. 

Hvad särskildt beträffar Stockholm, torde här få anföras några 
prisuppgifter år 1907 för en del viktigare lifsförnödenheter, hvarvid 
för jämförelses skull äfven medtagits lifsmedelspriserna för alla här 
redovisade orter tillsammantagna. 

Till belysande af huru detaljpriserna kunna växla å skilda orter 
må anföras några exempel, gällande år 1907, hvarvid emellertid fort
farande erinras därom, a t t de stora prisvariationerna åtminstone till en 
del kunna bero därpå, a t t olika kvaliteter afses. S k u m m j ö l k : 12 öre 
pr lit. i Malmberget och Gällivare, 7 öre i Stockholm, 5 öre i Halm
stad och Örebro; m e j e r i s m ö r : 227 öre pr kg. i Boden och Sundsvall, 
221 öre i Stockholm, 208 öre i Örebro; ä g g : 176 öre pr tjog i Luleå 
och Boden, 170 öre i Stockholm, 128 öre i Kalmar; p o t a t i s : 43 öre 
pr 5 lit. i Boden, Stockholm 32 öre, Malmö 24 öre; n ö t k ö t t : s t ek : 
115 öre per kg. i Stockholm, 90 öre i Vänersborg; k a l f k ö t t : s t e k : 
137 öre pr kg. i Stockholm, 88 öre i Kalmar; f ä r s k t fläsk: 138 öre 
pr kg. i Stockholm, 96 öre i Jönköping; s a l t s i l l : 55 öre pr kg. i 
Malmö, 47 öre i Stockholm och 26 öre i Vänersborg; ved : 32-20 kr. 
pr jstorlamn» för björkved och 25'i o kr. för barrved i Göteborg, 
resp. 30-70 och 22oo i Stockholm samt 16-so och 13-9o i Boden. 

Beträffande årstidens inflytande på priserna för vissa varuslag är 
man i tillfälle a t t konstatera, a t t det i främsta rummet är ägg 
och smör, men äfven potatis, kött och fläsk, som äro mer eller mindre 

1 Se tali. s. 107. 
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beroende af årstidens växlingar. I fråga om ägg och smör stå så
lunda priserna väsentligt lägre under april—juli (lägst i maj och 
juni) för a t t sedermera gradvis stiga samt nå sin höjdpunkt i no
vember och december. E t t nästan motsatt förhållande, eburu ej så 
utprägladt, äger rum beträffande potatis samt kött och fläsk. Pota
tis står sålunda högst i pris under sommarmånaderna eller den tid, 
då den gamla potatisen börjar taga slut och den nya ännu ej hunnit 
komma tillräckligt i marknaden. Hvad åter kött och fläsk beträffar, 
ställa sig priserna likaledes jämförelsevis höga under sommaren, 
men äfven på hösten eller så länge kreaturen kunna hållas på bete. 

Kreaturspriser åren 1904—1907. Den starka prisstegring, som redan 
påvisats ifråga om kött och fläsk, synes helt naturligt förutsätta 
en motsvarande ökning af priserna på lefvande kreatur. At t så 
varit fallet, bekräftas äfven till fullo af de i nedanstående tablå 
sammanförda medelpriser å kreatur pr kg. lefvande vikt: 

För samtliga här ofvan upptagna kreatursslag kan sålunda en 
betydande prisstegring under de senare åren konstateras. Denna 
prisstegring har, med undantag för priserna å svin, fortgått under 
hela perioden 1904—1907, ehuru den gjort sig särskildt gällande 
under år 1906. Beträffande svin nådde priserna sin kulmen redan 
sistnämnda år, hvarefter en bestämd nedgång ägt rum, såsom äfven 
fallet varit med priset å färskt fläsk. 

Enligt hvad ofvanstående tablå utvisar äro k r e a t u r s p r i s e r n a 
i Malmö g e n o m g å e n d e b e t y d l i g t l ä g r e än m o t s v a r a n d e 
p r i s e r i S t o c k h o l m och G ö t e b o r g , i hvilka båda sistnämnda 
städer prisnivån i anförda hänseende ställer sig ungefär lika. Det 
må äfven i detta sammandrag påpekas, at t priserna å nötkött, kalf-
kött och färskt fläsk likaledes visa sig vara billigare i Malmö än i 
Stockholm och Göteborg. 



110 LIFSMEDELS- OCH BOSTADSPRISER I SVERIGE ÅREN 1904—1907. 

Bostadspriser åren 1901—1907.1 I den här refererade publi
kationen hafva af de i afdelningens »Meddelanden» publicerade bo
stadspriserna för 1904—1907 endast medtagits prisuppgifter för de 
nr arbetaresynpunkt viktigaste bostadskategorierna, 1 rum utan kök, 
1 rum och kök samt 2 rum och kök, hvarjämte vissa i »Meddelan
dena» förekommande uppgifter, som ansetts äga blott ungefärlig 
giltighet, uteslutits. Men oaktadt denna sofring af materialet har 
det ej kunnat undvikas, att, särskildt vid en jämförelse mellan 
siffrorna för olika är och orter, en del variationer framträda, som 
icke alltid torde bero på verkligen inträffade prisförändringar utan 
åtminstone delvis måste tillskrifvas primäruppgifternas otillräcklig
het. Liksom i fråga om lifsmedelspriserna gäller därför äfven be
träffande bostadspriserna, at t m e d e l p r i s s i f f r o r n a för de sä r 
s k i l d a o r t e r n a bö ra a n v ä n d a s med en v i s s f ö r s i k t i g h e t , 
h v a r e m o t de b e r ä k n a d e m e d e l p r i s e r n a för o r t e r n a t i l l s a m 
m a n t a g n a k u n n a s ä g a s f u l l t k o r r e k t å t e r s p e g l a v ä x l i n g a r n a 
i den a l l m ä n n a b o s t a d s p r i s n i v å n i r i k e t . Det må emeller
t id erinras, a t t vid dessa undersökningar vanligen efterfrågats de 
belopp, som hyresgästerna erlägga för innehafd lägenhet. Då mel
lanhänder torde förekomma i ganska stor utsträckning, ej minst be
träffande små lägenheter, får man sålunda ej alltid dessas pris i 
första hand. 

I nedanstående tabell, som grundar sig på prisuppgifter från 
48 viktigare orter i riket (större och mindre), representerande till
sammans 23,691 lägenheter år 1905, 24,481 år 190(! och 31,483 år 
1907, meddelas hyresbeloppen per år i medeltal för lägenhetskatego-
riernu ett rum (utan kök), ett rum och kök samt två rum och kök, 
hvarvid för åskådlighetens skull de olika orterna sammanförts till 
större geografiska enheter (landsdelar). Det visar sig vid en gransk
ning af nämnda tabell, at t h y r e s p r i s e r n a i g e n o m s n i t t för 
s a m t l i g a o r t e r u n d e r å r e n 1905 —1907 s t i g i t med inemot 
7 %, nämligen för lägenheter om ett rum med 7"i %, ett rum och 
kök 64 % samt två rum och kök 6'8 '/.. 

Liksom beträffande lifsmedelpriserna framträda äfven i fråga 
om bostadspriserna Stockholm och Norra Sverige med höga hyror, 
under det a t t de låga hyrorna företrädesvis äro tillfinnandes i Små
land. Jämförelsevis höga hyrespriser möta äfven i Östra Sverige, 
hvaremot Västra och Södra Sverige i stort sedt utmärka sig för 
relativt billiga bostäder. Hvad särskildt Stockholm beträffar, be
finnas hyrespriserna där vara mer än dubbelt så höga som de för 

1 I texten till bostadspriserna hafva endast 1905. 1906 och 1907 års uppgifter 
ansetts kunna upptagas ti l l jämförelse med hvarandra, enär för år 1904 primärmaterialet 
företer al l t för stora läckor. I fråga om hyrespriserna för sistnämnda ar hänvisas där
för uteslutande till de i den här refererade publikationen förekommande tabellerna 
7 - 9 (ss. 78—101). 
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Bostadspriser inom olika delar af riket 1905—1907. 

samtliga orter beräknade medelpriserna och nära tre gånger så höga 
som å orterna i Småland. Äfven i jämförelse med de näst Stock
holm största städerna i riket, Göteborg och Malmö, utmärker sig 
Stockholm för ovanligt höga bostadspriser, såsom framgår af följande 
sammanställning : 

Vid en jämförelse mellan olika orters hyrespriser för ett rum 
och kök under h e l a t r e å r s p e r i o d e n 1905 —1907 i g e n o m s n i t t 
erhållas i fråga om de orter, för hvilka dylika uppgifter stå till 
buds, de resultat, som efterföljande tabell utvisar. 

För at t i någon mån belysa s p ö r s m å l e t , i h v a d m å n or
t e r n a s s t ö r r e e l l e r m i n d r e f o l k m ä n g d i n f l u e r a på h y r e s 
p r i s e n , hafva i nedanstående tablå sammanförts uppgifter angående 
den genomsnittliga årshyran för lägenheter om ett rum och kök å 
orter, tillhörande olika storleksgrupper. 
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Medelpris för lägenheter om ett rum och kök å olika orter 
i Sverige i genomsnitt för åren 1905—1907. 

Af intresse är jämväl att söka ungefärligen bedöma, huru stor 
del u taf Sveriges i (här undersökta) s tadssamhäl len bo-

1 De erhållna medelprisen för 1905, 1906 och 1907 utgjorde resp. 234, 234 och 
193 kr. Dä emellertid frän och med är 1907 en förändring ägt rnm beträffande sättet 
för primäruppgifternas inhämtande, hvarigenom numera i större utsträckning än förut 
erhållas hyrespriser å verkliga arbetarebostäder, äro anförda prisuppgifter för 1905 och 
1906 i förevarande sammanhang att anse såsom för höga, i följd hvaraf det beräknade 
genomsnittspriset 1905—1907 för Norrköping likaledes blifvit för högt i jämförelse med 
motsvarande pris å andra orter. Medelpriset för 1 rum och kök i Norrköping för peri
oden 1905 — 1907 torde därför kunna sättas till omkring 190 kr. 



LIFSMEDELS- OCH BOSTADSPRISER I SVERIGE ÅREN 1904—1907. 113 

ende b e f o l k n i n g le fver u n d e r i n f l y t a n d e af h ö g r e e l l e r 
l ä g r e h y r e s p r i s e r . En undersökning härutinnan har ådagalagt, 
att af de c:a 1,140,000 personer, som år 1907 bodde i stadsliknande 
samhällen, rörande hvilka uppgifter i anförda hänseende föreligga, 
endast 2 % tillhörde orter inom den lägsta prisgruppen (högst 100 
kr.) af lägenheter om ett rum och kök, under det a t t gruppen 101 
—150 kr. omfattade 22 %, gruppen 151—200 kr. 24 %, gruppen 201 
—250 kr. 22 % samt gruppen öfver 250 kr. ej mindre än 30 K; denna 
sistnämnda grupp omfattade dock förutom Stockholm endast Kiruna. 

Medelpriset per recka för priyat mäjtidsinackordering för arbetare be-
finnes hafva utgjort i g e n o m s n i t t för s a m t l i g a o r t e r , från 
hvilka fullständiga uppgifter härom inkommit: 

År 1905. År 1906. År 1907. 
Kr. Kr. Kr. 
752 7T5 805 

Ökningen från 1905 till 1907 belöpte sig alltså till jämt 7 % eller 
ungefär samma relativa ökning, som förut iakttagits beträffande 
hyrespriserna. 

Afven i detta fall påträffas de ojämförligt högsta priserna för 
Stockholm (10-4 8 kr.) och Norra Sverige (9'o7 kr.), hvaremot beträf
fande öfriga landsdelar skiljaktigheterna äro mindre framträdande 
(växlande mellan 7-93 och 7-66 kr.) 
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Sjukdomar och sjukdomsfrekvens bland vissa 
yrkesarbetare i Sverige. 

I de registrerade sjukkassornas till Kommerskollegium ärligen 
ingifna redogörelser förekomma vissa uppgifter angående de bland 
kassornas delägare timade sjukdomsfallen. Då det är af intresse 
söka utröna, huruvida dessa uppgifter äro af sådan art, at t de kunde 
lämna material för en mera ingående undersökning af olika sjuk
domars frekvens m. m., så har en dylik utredning försöksvis 
verkställts rörande några kassor med bestämd yrkeskaraktär. Un
dersökningen har omfattat 7 kassor, hvilkas medlemmar sä godt 
som uteslutande böra antagas tillhöra brypgeriarbetareyrket, samt 
24 kassor, hvilka räkna endast sågverks- och brädgårdsarbdarc så
som medlemmar. Material har, som nämnts, varit kassornas enligt 
faststalldt formulär uppgjorda årsredogörelser, där bl. a. uppgifter 
lämnas rörande medlemmarnas fördelning på åldrar och kön samt 
sjukdomsfallens art, den sjukes ålder och kön och understödstidens 
längd. Det är dessa uppgifter, i hvad de röra åren 1903—190G, som 
här kommit t i l l användning. 

Vid materialets bearbetning har den största svårigheten föran-
ledts af den oftast ofullständiga sjukdomsrvomenklaturen i sjukdoms-
förteckningarna. 1 regel har nämligen enligt kassornas stadgar eller 
praxis för utfående af sjukhjälp läkarbetyg icke erfordrats, livadan 
sjukdomsbeteckningen måst inskränkas till angifvande af sjukdomens 
populära benämning. Om det sålunda gifvetvis varit otänkbart att vid 
här föreliggande undersökning åvägabringa en detaljerad, vetenskap
ligt tillfredsställande sjukdomsindelning, så har dessutom i en del 
fall all klassificering omöjliggjorts på grund af a t t sjukdomens namn 
angifvits i en allt för sväfvande eller någon gång obegriplig form. 
A andra sidan har det synts angeläget a t t i görligaste mån följa 
den indelning, som föreskrifvits genom Kungl. Medicinalstyrelsens 
cirkulär den 28 dec. 1891 >angående förändrad sjukdomsnomenklatur 
och klassificering». I allmänhet har indelningen därvid på grund 
af nyss anförda skäl måst begränsas till nämnda nomenklaturs huf-
vudgrupper, men har det likväl för ett mindre antal sjukdomars 
vidkommande varit möjligt a t t angifva särskild rubrik. Dessa äro: 
influensa, tuberkulos, hufvudvärk, reumatism och ledgångsreumatism. 
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I. 

Bryggeriarbetare. 

För undersökningen rörande bryggeriarbetarne liafva bland rikets 
registrerade sjukkassor endast de kunnat medtagas, hvilka otvety
digt synts vara bildade af och bland arbetare inom bryggerihand-
teringen. De sålunda af undersökningen berörda kassorna äro föl
jande : 

Bryggeriarbetarnes sjuk- och begrafningskassa (Stockholm). 
Stockholms ölutkörareförenings sjuk- och begrafningskassa. 
Sjuk- och begrafningskassan för personalen vid Nya Bryggeri AB. i Eskilstuna. 
Arbetarnes vid Nyköpings bryggeri sjuk- och begrafningskassa. 
Sjukkassan Eriksbergs bryggeris arbetareförbund (Göteborg). 

> Göteborgs > » 
Yilhelmsdals bryggeris sjuk- och begrafningskassa (Göteborgs och Bohus län!. 

I samtliga nämnda bryggerikassor är inträde medgifvet endast 
vid resp. bryggerier arbetande personer, män och kvinnor. Stock
holms ölutkörareförenings kassa lämnar inträde åt i Stockholm an
ställda öl-, porter-, vatten- eller läskedrycksutkörare. Två kassor 
upptaga äfven delägares hustrur såsom medlemmar, en rättighet, 
hvaraf dessa emellertid, enligt hvad frän kassorna upplysts, i endast 
ringa mån begagnat sig. De af undersökningen berörda kvinnorna 
torde således med endast få undantag vara bryggeriarbeterskor. 

Hvad understödstidens längd enligt kassornas stadgar beträffar, så 
utgör maximiunderstödstiden per tolf månader inom de båda Stock
holmskassorna 70 dagar, i Vilhelmsdalskassan 84 dagar, inom de 
två Göteborgskassorna !K) dagar samt i Nyköpingskassan 105 da
gar, hvaremot Eskilstunakassan har obegränsad understödstid. Alla 
kassor utom Vilhelmsdalskassan föreskrifva vidare en minimiunder-
stödstid af lägst 3 dagar (Göteborg) och högst en vecka (Stockholm, 
Eskilstuna). Då nu uppgifterna från kassorna redogöra endast för 
understödstidens längd, ej för sjukdomstiden, framgår häraf, at t alla 
i detta sammanhang meddelade siffror måste bedömas med hänsyn 
till denna omständighet. Någon betydande felkälla torde likväl icke 
vara att söka häri, enär understödstiden endast i ett fätal fall upp
gått till föreskrifvet maximum och det sålunda kan antagas, att den 
verkliga sjukdomstiden endast sällan varat längre än den under
stödstid uppgiften angifvit.1 I sådant sammanhang förtjänar särskildt 
beaktas, at t alla kassorna vägra inträde för personer, behäftade med 

1 Likväl torde här påpekade omständighet höra beaktas vid bedömande af de 
siffror, som i det följande anföras för de högsta åldrarna, där kroniska sjukdomar med 
läng sjukdomstid spela en större roll än inom de yngre åldersklasserna. 
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kronisk sjukdom, samt vidare a t t alla kassor utom en genom ett 
mer eller mindre klart fornraleradt stadgande undantagit den vik
tigaste af de kroniska alkoholsjukdomarna, nämligen delirium tre
mens, från de åkommor, som berättiga till understöd. Däremot torde 
det vara sannolikt, a t t genom den stadgade kortaste understödstiden 
åtskilliga kortvariga sjukdomsfall undandragits all beräkning. Det 
kan emellertid ifrågasättas, huruvida icke de nämnda båda fakto
rerna vid vissa här nedan gjorda sammanställningar uppväga hvar-
andra, så at t de möjliga felen delvis utjämnas. 

I tabell I, s. 122—123, meddelas en öfversikt af sjukdomsfallen 
inom olika sjukdomsgrupper i de nämnda kassorna för hvart och ett 
af åren 1903—1906, fördelade efter kön samt med särskildt angif-
vande af sjukdomsfall och sjukdagar.1) Tabell I I , s. 124—125, utgör en 
sammanfattning af uppgifterna för hela perioden 1903—1906, hvar-
vid jämväl gruppering efter ålder skett. 

Det sammanlagda antal sjukkassemedlemmar inom brvggeri-
handteringen, som undersökningen för hela perioden berör, utgör 
2,311, hvaraf 1,867 män och 444 kvinnor. Dessa drabbades af 867 
sjukdomsfall med 15,677 sjukdagar, af hvilka resp. 679 och 11,7(56 
komruo på männen samt resp. 188 och 3,911 på kvinnorna Följande 
tablå angifver de sjukdomar, på hvilka de flesta sjukdomsfallen och 
sjukdagarna fördelats. 

Vissa oftare förekommande sjukdomar bland bryggeriarbetare. 

Häraf framgår således, att på de sex särskildt specificerade sjuk
domsgrupperna kommo för männen 787 % af alla sjukdomsfall och 

1 I stället för benämningen »understödsdagar» användes i det följande ^sjuk
dagar». 

J Till denna grupp hafva utom alla särskildt specificerade yttre skador förts de 
sjukdomsfall, för hvilka sjukdomsförteckningen angifvit endast »olycksfall». 
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71 6 % af alla sjukdagar, under det att motsvarande siffror för kvin-
norna utgjorde resp. 60 7 och 539 %. Orsaken till, att siffran för 
kvinnorna är ej oväsentligt lägre, är hufvudsakligen att söka i den om-
ständigheten, att för dem sjukdomsgrupperna »hufvudvärk» samt »nä-
sans och svalgets sjukdomar» samlat resp. 4-3 och 6-4 % af sjuk
domsfallen, under det att 5-7 och 7-3 % af sjukagarna kommit på 
resj). »perifera nervernas» och »cirkulationsorganens (utom hjärtats) 
sjukdomar». I alla dessa fall äro procentsiffrorna för männen helt 
obetydliga. 

Bland i föregående tabell under »öfriga» upptagna sjukdomar 
märkes särskildt »tuberkulos» med procentsiffrorna 2-5 sjukdoms
fall och 5'7 sjukdagar för männen samt resp. 2-l och 5-5 för kvin
norna. 

Tabellens siffror gifva otvetydigt vid handen, att för männens 
vidkommande y t t r e s k a d o r varit den förnämsta sjukdomsanled
ningen, i det att mer än en tredjedel af samtliga såväl sjukdagar 
som sjukdomsfall vållats häraf. Enligt hvad den svenska olycks
fallsstatistiken visar, intager också bryggerihandteringen en plats 
bland yrken med relativt stor olycksfallsfrekvens.1 I öfverensstäm-
melse med denna statistik visa emellertid olycksfallen i här ofvan 
anförda tabell bland kvinnorna långt mindre frekvens än bland män
nen, i det att endast 14-4 % af sjukdomsfallen och 102 % af sjuk
dagarna bland kvinnorna vållats af »skador». I stället visa hos 
kvinnorna grupperna in f luensa samt m a g e n s och t a r m a r n a s 
s j u k d o m a r en något högre eller i det närmaste lika hög siffra 
som olycksfallen, under det att nämnda sjukdomsarter hos män
nen ej omfatta mer än omkring en tiondedel af samtliga sjuk
domsfall samt 6-3 (influensa) 'och 8-6 (magsjukdomar) % af sjuk
dagarna. I stället synes r e u m a t i s m vara den näst olycksfallen 
vanligaste sjukdomsorsaken hos männen, medan den hos kvinnorna 
kommer först i fjärde rummet. L u n g o r n a s samt h u d e n s och bind-
vä fvens sjukdomar spela bland de mer frekventa sjukdomarna i 
jämförelse med de öfriga en relativt underordnad roll; dock synas 
kvinnorna vara mer disponerade för hudsjukdomar än männen. 

Efterföljande tabell lämnar en ur tabell I I sammanställd öfver-
sikt af förhållandet mellan ålder och sjuklighet, i det att för hvarje 
åldersgrupp meddelas antalet sjukdomsfall samt sjukdagar på 100 
medlemmar äfvensom antalet sjukdagar per sjukdomsfall. 

1 Jfr A r b e t s s t a t i s t i k C, I : Olycksfall i arbete år 1906, s. 129. På 1,000 
årsarbetare drabbades 566 af olycksfall i arbete inom maltdrycksbryggerier och mäl-
terier, en siffra, som endast öfverträffas inom få andra yrkesgrupper. 
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Sjukdomsfall och sjukdagar bland bryggeriarbetare åren 1903—1906. 

Jämföras här anförda siffror för samtliga sjukkassemedlemmar 
med motsvarande tal för hela riket, sådana de finnas angifna i de 
officiella sjukkasseberättelserna för åren 1903—190(>, hvilket skett i 
nedanstående tablå, så framgår häraf, att såväl sjukdomsfallens som 
sjukdagarnas antal inom bryggerikassorna varit ej oväsentligt högre 
än inom rikets samtliga registrerade kassor, men att antalet sjuk
dagar per sjukdomsfall varit lägre. Således skulle sjukdomsfrekven
sen hafva varit större, men sjukdomarnas varaktighet kortare hos 
bryggeriarbetarne än hos flertalet af rikets öfriga sjukkassemed
lemmar.3 

Vidare förtjänar den af samma siffror framgående omständig
heten ett särskildt beaktande, a t t medan rikssiffrorna visa högre sjuk
domsfrekvens för män än för kvinnor, sa synes förhållandet inom 
bryggerikassorna vara omvändt. Antalet sjukdomsfall per 100 bryg-
geriarbeterskor var t. o. m. nästan dubbelt så stort som bland rikets 
samtliga kvinnliga sjukkassemedlemmar. Förklaringen härtill torde 
måhända kunna sökas däri, att man inom bryggerikassorna har att 

1 Se noten å s. 11̂ >. 
1 I gruppen 70 år och därutöfvcr funnc-s inga medlemmar. 
3 Gifvetvis bör emellertid vid bedömande af dessa tal, särskildt såvidt de gäll,t 

kvinnorna, ihågkommas, att här föreliggande material varit af relativt ringa omfittning. 
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göra med kvinnor, som äro arbeterskor, och sysselsatta inom samma 
yrkesgren som männen, under det a t t eljest sjukkassornas kvinnliga 
medlemmar till största delen torde rekryteras ur andra läger. Då 
nu äfven andra länders sjukkassestatistik visar lägre siffror för sjuk
domsfrekvensen bland kvinnorna än bland männen, så tyder den här 
funna, omvända relationen bland bryggeriarbetarne hän på möjlig
heten af, at t kvinnornas mindre fysiska motståndskraft, där deras 
arbetsförhållanden äro de samma som männens, varit den i detta 
fall afgörande faktorn.1 

Lämnas åldersgruppen 60—70 år på grund af dess ringa med
lemsantal ur räkningen, så framgår af tabellen å sid. 118, at t antalet 
sjukdagar såväl per medlem som per sjukdomsfall stegras med 
tilltagande ålder, under det at t antalet sjukdomsfall per medlem 
synes vara högst för åldersgruppen 20—30 år och därefter obetyd
ligt sjunka inom följande grupper. Siffrorna för kvinnorna förete 
emellertid i detta afseende större variationer än männens, liksom 
äfven i fråga om antalet sjukdagar per medlem, i hvilket fall talen 
för kvinnorna icke utvisa den stigande kurva, hvilken eljest angif-
vits såsom karaktäristisk för siffrorna inom denna grupp. 

Anmärkningsvärdt är at t antalet sjukdomsfall per delägare in
om bryggerikassorna bland alla åldersklasser utom den lägsta är 
högre inom rikets samtliga registrerade sjukkassor (jfr siffrorna å 
sid. 118), under det att antalet sjukdagar per manlig medlem först 
inom de tre högsta åldersklasserna öfverstiger motsvarande riks
siffra. Denna omständighet tyder på en ovanligt talrik före
komst af kortvariga sjukdomsfall bland män i åldersgrupperna un
der 40 år, ett förhållande, som bekräftas af de rörande antal sjuk
dagar per sjukdomsfall anförda siffrorna, hvilka för männens vid
kommande äro inom alla åldersgrupper utom de två högsta lägre än 
rikets genomsnittssiffra. 

Arbetareförsäkringskommittén utförde som bekant bl. a. äfven 
en undersökning af ålderns inflytande på sjukligheten inom t re huf-
vudstadskassor. Denna utredning gaf vid handen, att med tilltagande 
ålder i allmänhet en ständig stegring fortgår i fråga om såväl an
talet sjuka som antalet sjukdagar i förhållande till medlemsantalet, 
äfvensom i fråga om antalet sjukdagar på hvar sjuk. Kommitténs 
siffror äro ej fullt jämförbara med de här föreliggande, enär de i 
stället för antalet sjukdomsfall redogöra för antalet sjuka, men torde 
en sammanställning af de båda undersökningarnas uppgifter angå
ende sjukdagar per medlem icke häraf beröras samt vara af intresse. 
I följande tabell, som afser a t t erbjuda en dylik jämförelse, hafva 
kommitténs siffror omräknats att gälla 10-årsgrupper (originaltabel
lerna äro uppställda efter 5-årsgrupper) hvarjämte ytterligare med-

1 Se not 3 å föregående sida. 

9—08204 



1 2 0 SJUKDOMAR OCH SJUKDOMSFREKVENS BLAND BRYGGERIARBETARE. 

delats resultaten af en motsvarande, år 1887 rörande de danska 
kassorna, gjord undersökning. 

Antal sjukdagar per sjukkassemedlem. 

Under det att sålunda sjuklighetsförhållandena inom stockholms
kassorna synas hafva varit synnerligen gynnsamma, intaga de danska 
kassorna en mellanställning mellan dessa och bryggerikassorna, hvilkas 
siffror — med undantag för de första och sista åldersgrupperna — 
äro högst. Störst är afvikelsen — nyssnämnda åldrar undantagna — 
inom åldersgruppen 20—30 år, minst inom gruppen 50—60 år. 

Då, såsom tidigare anmärkts, »yttre skador» framkallat ett stort 
procenttal af samtliga sjukdomsfall, har det varit af intresse att 
undersöka, i hvilken mån här ofvan anförda relativa tal underginge 
förändring, om dessa sjukdomsfall frånräknades. Resultatet af en 
dylik beräkning framgår af följande tabell, hvilken i fråga om upp
ställning öfverensstämmer med tabeDen å sid. 118. 

Sjukdomsfall och sjukdagar (med bortseende från »yttre skador») bland 
bryggeriarbetare åren 1903—1906. 

1 I städerna. 
2 Se noten å s. 115. 
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Den olika förekomsten af olycksfall bland män och kvinnor 
spelar tydligen en stor roll för den olika grad, i hvilken de båda 
grupperna taga kassans hjälp i anspråk vid genom sjukdomar iråkad 
arbetsoförmåga. Desslikes framträder i den sista tabellens siffror 
ännu afgjordare den betydande skillnaden mellan sjukdomsfrekvensen 
bland männen och kvinnorna, i det a t t enligt dessa tal antalet sjuk
domsfall på 100 män utgjorde 23-7 och på 100 kvinnor 363 samt antalet 
sjukdagar resp. 407-0 och 790-8, således en proportion af i förra fal
let 100:153, i det senare 100: 194. 

Rörande den sist anförda tabellen torde vidare förtjäna anteck
nas såsom anmärkningsvärdt, att i denna äfven de tal, som gälla 
antalet sjukdomsfall per manlig medlem, förete en med tilltagande 
ålder fortgående stegring. 

Jämföras i tabellerna å sidd. 118 och 120 meddelade uppgifter 
rörande männen, så erhållas följande siffror, utvisande frekvensen 
af genom »yttre skador» framkallade sjukdomar. 

Sjukdomsfall och sjukdagar, framkallade af »yttre skador». 

Såsom förut antydts1 , utvisar den officiella statistiken en 
olycksfallsfrekvens bland bryggeriarbetare af 56-6 per 1,000 årsarbe
tare, under det att nyss anförda siffror gifva något mer än dubbelt 
högre resultat. Orsaken till denna betydande differens torde vara 
att söka dels i den omständigheten, at t nämnda statistik af ser endast 
olycksfall i arbete, dels ock at t till densamma uppgifter icke lämnas 
angående det helt visst stora antal olycksfall, som medföra förvärfs-
oförmåga endast under en, två eller tre dagar. Dessutom torde möj
ligen under gruppen »yttre skador» i här föreliggande undersökning 
understundom hafva medtagits sådana sjukdomsfall, som till sin upp
komst icke varit att hänföra till olycksfall. 

1 Se not 1) sid. 117. ( F o l t s ) 
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Tabell I. Sjukdomar bland 



SJUKDOMAR OCH SJUKDOMSFREKVENS BLAND BRYGGERIARBETARE. 123 

bryggeriarbetare åren 1903—1906. 
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Tabe l l II . Sjukdomar bland bryggeriarbetare 

1) Sjukkassemedlemmar om 70 år och därutöfver hafva ej förekommit. 
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åren 1903—1906, fördelade efter de sjukas ålder. 
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Det österrikiska lagförslaget angående social-
försäkring. 

I. 

Historik. 

»Den sociala tvångsförsäkring, som infördes genom lagarne om 
olycksfalls- och sjukförsäkring för arbetare, är i verksamhet sedan 
omkring två decennier. Dess socialekonomiska betydelse må mätas 
efter sådana fakta som at t försäkringsbidragen inom båda försäk
ringsgrenarna tillsammans i närvarande stund redan uppgå till en 
årlig summa af omkring 80 miljoner kronor1), a t t h varje år ungefär 
1 V2 miljon människor taga sjukförsäkringens hjälp i anspråk samt 
at t inom olycksfallsförsäkringen redan nära 100,000 lifräntor utbe
talas till olycksfallsinvalider och efterlefvande änkor och barn till 
genom olycksfall dödade, ett antal som är i ständigt stigande.» 

Så inledes motiveringen till det stora slagförslag angående social
försäkring»,2) som den österrikiska regeringen förelagt landets parla
ment den 3 november 1908. 

Det nu föreliggande förslaget är resultatet af många års re-
formsträfvanden på arbetarförsäkringens område. Det bjuder icke 
blott på en partiell reform af den bestående försäkringen, utan har 
äfven tagit intryck af och hänsyn till de förslag, som väckts i af-
sikt at t utvidga och fördjupa densamma. I afseende på de sträfvan-
den, som här hafva gjort sig gällande, kunna tre sins emellan såväl 
till innehåll som tid väsentligt skilda grupper iakttagas. 

Den första tiden — den sammanfaller ungefär med 1890-talet — 
efter den obligatoriska sjuk- och olycksfallsförsäkringens införande3) 
kännetecknas framför allt genom sådana reformförslag, som gingo ut 
på en mer eller mindre genomgripande revision af de då nya lagarne. 

') Österrikiska; motsvara c:a 60 miljoner kr. svenskt mynt. 
!) Gesetzentwurf, betreffend die Sozialversicherung. Wien, 1908. 
3) Den österrikiska olycksfallsförsäkringslagen är af den 28 dec. 1887, sjukförsäk

ringslagen af den 30 mars 1888. 



DET ÖSTERRIKISKA LAGFÖRSLAGET ANGÅENDE SOCIALFÖRSÄKRING. 127 

Den andra perioden, som fyller de följande fem åren, upptages 
af den allt mer i diskussionens förgrund trädande frågan angående 
behofvet af en invaliditets- och ålderdomsförsäkring. Krafvet härpå 
understöddes icke blott af arbetsgifvare och arbetare ur olika klasser 
och partier, utan äfven af kommunerna, hvilka genom den nya lag
stiftningen om hemortsrätt sågo fattigvårdens budget svälla till 
allt större omfång. 

Arbetet på en reform af arbetarförsäkringslagstiftningen hade 
sålunda nu fått sig en andra uppgift förelagd. Under sådana om
ständigheter framträdde tanken på at t lösa denna nya fråga ej 
isolerad för sig, utan i visst sammanhang med den tidigare väckta 
och at t sålunda sträfva efter en enhetlig lösning af hela problemet 
i dess nu gifna gestaltning. I sådan riktning slutfördes det förbe
redande legislativa arbetet, hvilket offentliggjordes i december 1904 i 
form af ett fullständigt lagförslag, betitladt »Program till reform 
och utbyggnad af arbetarförsäkringen». Detta program har seder
mera bildat grundvalen och utgångspunkten för allt vidare arbete 
på denna fråga och för den offentliga diskussion, som förts med 
anledning däraf. 

Programmets hufvudpunkter kunna i korthet sammanfattas så
lunda. Invaliditets- och ålderdomsförsäkring i sammanhang med 
en för de efterlefvande afsedd kapitalförsäkring borde införas såsom 
ny försäkringsgren och understödjas af betydande statsbidrag. För
säkringsplikt ålåge inom nyssnämnda försäkringsart samma personer 
som inom sjukförsäkringen, således samtliga industriarbetare, men 
endast en del af landt- och skogsarbetarne. Den enhetliga organisa
tionen af hela försäkringen med dess tre olika arter skulle vinnas 
genom att göra sjukkassorna till lokalorgan och till hela systemets 
underbyggnad, där alla anmälningar och alla likvider skulle kon
centreras. Mellaninstans skulle de bestående försäkringsanstalterna 
för olycksfall i arbete utgöra, under det at t den nya invalidkassan, 
invaliditetsförsäkringens finansiella bärare, skulle bilda systemets 
spets. Såsom nödvändiga förutsättningar för denna organisations 
goda arbete föreslogs införandet af gemensamma lönklasser för alla 
försäkringsarterna, fastställandet af sjukkassornas minsta medlems
antal till 500 samt beredande af möjlighet för de öfverordnade organen 
att utöfva ett tillräckligt starkt inflytande på de underordnade, sär-
skildt på sjukkassorna, för hvilket ändamål dessas ledande tjänstemän 
skulle göras ansvariga för sin tjänsteutöfning samt utnämnas af 
invalidkassan. 

Den tid, som förflutit, sedan programmet offentliggjordes och 
som af slutats med det nu föreliggande lagförslagets öfverlämnande, 
kan sägas utgöra den tredje perioden i arbetarförsäkringsreformens 
historia. Under dessa fyra år underkastades det preliminära förslå-
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get en mångsidig och ingående kritik, men utvidgades äfven själfva 
problemet, i det att krafvet på hänsyn äfven till vissa grupper bland 
de ekonomiskt själfständiga allt mer framträdde och slutligen formu
lerades till fordran på, a t t plats åt dessa skulle inrymmas inom 
tvångsförsäkringens ram. Under denna strömning ligger insikten om, 
a t t försäkringen bör gälla alla ekonomiskt svaga i vidsträcktaste grad, 
och at t därför hela skaran af småhandlare, småhandtverkare, små
bönder o. s. v., hvilka visserligen utöfva själfständig ekonomisk 
verksamhet, men som i fråga om lefnadsstandard komma lönarbe
taren nära, icke böra uteslutas ur en lagstiftning af denna art en
dast af det skäl, a t t de icke äro arbetare. Också har den syn
punkten främjat en sträfvan af här berörda slag, som betonat, att 
då man med den nya lagstiftningen betungat arbetsgifvarne mer än 
förut, så har man icke kunnat lägga den nya bördan på sådana 
arbetsgifvare, hvilka äro i lika stort bebof af försäkring som de 
arbetare, de sysselsätta, men i olikhet med dem skulle ställas utanför. 

Den sålunda ifrågasatta utvidgningen af lagstiftningsproblemet 
gjorde en möjligast sorgfällig utredning nödvändig. För sådant 
ändamål verkställdes en undersökning dels angående utländska åt
gärder på motsvarande område, dels ock rörande den belysning, som 
den inhemska befolkningsstatistiken och öfriga omständigheter inom 
landet kunde gifva åt frågan. Resultatet af dessa undersökningar 
offentliggöras i. bilagor t i l l nu föreliggande lagförslag. De slutsat
ser för den ifrågasatta lagstiftningens vidkommande, till hvilka 
dessa studier ledt, kunna i hufvudsak sammanfattas i följande punk
ter. I fråga om invaliditets- och ålderdomsförsäkringen intager 
lönarbetaren och den ekonomiskt själfständige såtillvida en olika 
ställning, att hos den förre behofvet af invaliditets-, hos den senare 
af ålderdomsförsäkring är det öfvervägande. En invaliditetsförsäk
ring för de ekonomiskt själfständiga är dessutom ur den synpunkten 
hardt när olöslig, a t t det torde vara synnerligen svårt at t finna en 
användbar måttstock för bedömande af invaliditetsgraden. Vidare 
är åldersfördelningen inom denna klass vida ogynnsammare än bland 
lönarbetarne, i det att de högre åldersklasserna dominera, hvilket 
skulle förorsaka en betydande höjning af försäkringsbidragen, där
est utom ålderdoms- äfven invaliditetsräntor skulle utbetalas till de 
ekonomiskt själfständiga. Under inverkan af dessa omständigheter 
måste således en försäkring af denna grupp inom socialförsäkringens 
ram begränsas till att omfatta anspråk pä en ålderdomsränta samt 
en kapitalutbetalning ti l l de efterlefvande, under det att invalidi
tetsräntan ej kan utgå åt andra ekonomiskt själfständiga, än dem 
som viss tid äro hänvisade till lönarbete. 

Öfver det förenämnda programmet till försäkringsreformen in
hämtades utlåtanden från ett stort antal myndigheter och organisatio-
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ner. Dessa yttranden skilja sig gifvetvis sins emellan vidt åt i 
äfven viktiga enskildheter. I allmänhet synes dock enstämmighet 
hafva härskat rörande förslagets båda hufvudprinciper: åväga
bringande af enhetlighet i försäkringens organisation samt dess 
tillökande med invaliditets- och ålderdomsförsäkring. 

II. 

Allmänna bestämmelser. 

Det nu föreliggande lagförslaget representerar en fullständig 
kodifikation af den österrikiska socialförsäkringsrätten och utgör det 
första försöket, som i arbetarförsäkringslagstiftningens historia gjorts 
för att åvägabringa en enhetlig gestaltning af hela det hithörande 
materialet. Det omfattar 325 paragrafer, fördelade på följande 6 
hufvudkapitel: 

I. Allmänna bestämmelser (§§ 1—38). 
I I . Sjukförsäkring (§§ 39—102). 

I I I . Invaliditets- och ålderdomsförsäkring. Kapitalförsäkring 
till förmån för efterlefvande. (§§ 103-171). 

IV. Olycksfallsförsäkring. (§§ 172—243). 
V. Statstillsyn. Tvisters afgörande. (§§ 244—297). 

VI. Straff- och övergångsbestämmelser. (§§ 298—325). 
I kap. I inrymmes förutom bestämmelser angående de olika för

säkringsarternas tillämplighetsområden hufvudsakligen de stadganden, 
hvilka afse de tre verksamhetsgrenarnes organiska sammankoppling. 
Dessa stadganden sammanfattas i bestämmelserna angående in
delningen i l ö n k l a s s e r , d i s t r i k t s k o n t o r e n och a n m ä l n i n g s 
väsende t . 

Ltfnkliisser. Det österrikiska lagförslaget har från den tyska 
invaliditetsförsäkringen hämtat den tanke på ett lönklassystem, som 
gjorts till en gemensam grundval för indelningen af alla försäkrings
pliktiga med undantag för de ekonomiskt själfständiga. Vid de öfver-
läggningar, som föregått förslagets framläggande, hafva visserligen 
många röster höjts för bibehållande af den nuvarande sjukförsäkringens 
bestämmelse om »gängse daglön» eller olycksfallsförsäkringens indi-
viduallön, enär man befarat, at t en indelning i lönklasser, särskildt 
sådan som den föreslagits i programmet, skulle medföra försämring 
för många försäkrade i jämförelse med den ställning de nu åtnjöte. 
Dessa betänkligheter hafva föranledt förslagets författare att öka 
det ursprungligen ifrågasatta antalet lönklasser för sjuk- och olycks
fallsförsäkringens vidkommande (de i tabellen här nedan med b) 
betecknade underafdelningarna), men att anordna lönschemat så, att 



1 3 0 DET ÖSTERRIKISKA LAGFÖRSLAGET ANGÅENDE SOCIALFÖRSÄKRING. 

hufvudklassernas gränser likväl skulle gälla alla försäkringsarter 
gemensamt. Schemat har följande utseende, hvarvid märkes, at t till 
arbetsförtjänst räknas jämväl tantièmer, naturaförmåner och bidrag af 
utomstående (»Leistungen Dritter>, t. ex. drickspengar). 

') Förvandlingakursen 0 7 5 . 

Arbetsförtjänst. 

I svenskt mynt1) te sig vecko- och årskolumnerna på följande sätt: 

En jämförelse mellan denna lönklassindelning och den tyska 
invaliditetsförsäkringens, hvUken för hufvudklasserna anställts i 
nedanstående tablå, visar att den lägre löngränsen i det österrikiska 
förslaget satts betydligt lägre än i den tyska lagen, under det att den 
högsta klassen i den senare ersatts med två i det förra. 
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En ytterligare väsentlig skillnad mellan de båda lagarne i detta 
hänseende är den, a t t det österrikiska lagförslaget lägger den verk
liga arbetsförtjänsten till grund för tillhörigheten till en viss lön
klass, under det at t den tyska lagen i regel endast tager hänsyn till 
en genomsnittlig årslön, i allmänhet utgörande 300 gånger den 
»gängse daglön», som ligger till grund för beräkning af sjukhjälpen. 

Distriktskontor för socialförsäkring. (»Bezirksstellen för Sozial-
versicherung».) Såsom tidigare anförts, hade man i >programmet» 
föreslagit, att sjukkassorna skulle bilda försäkringsorganisationens 
underbyggnad. Detta förslag rönte emellertid starkt motstånd i den 
diskussion programmet underkastades. Kritiken i denna punkt rik
tade sig mot den föreslagna begränsningen af sjukkassornas med
lemsantal och fordrade antingen upphäfvande af denna bestämmelse 
eller ock införande af ett enda nytt slag af kassor, af enhetlig typ och 
lokalt organiserade. Äfven gjordes starka invändningar mot försla
get att låta sjukkassornas nya verksamhet utöfvas af särskildt ut
nämnda tjänstemän, en bestämmelse, hvari man såg en fara för 
kassornas autonomi. På grund af dessa och andra skäl beslöt man 
sig för, att i det slutgiltiga lagförslaget af sta från sjukkassornas 
omedelbara medverkan för genomförande af försäkringens enhetliga 
organisation, utan att för detta ändamål i stället skapa särskilda 
organ. På sådant sätt tillkommo »distriktskontoren för socialförsäk
ring», hvilka utgöra den grund, på hvilken förvaltningssystemet skall 
hvila. 

Distriktskontorens uppgifter äro dels frivilliga, dels obligatoriska. 
De förra bestå i sådana åligganden, som försäkringens öfriga för
valtningsorgan kunna uppdraga åt dem, såsom exempelvis ombudskap 
gent emot tredje man i vissa dessa organs angelägenheter, öfver-
tagande af byrågöromålen från de sjukkassor, som därom träffa öfver-
enskommelse, o. s. v. Viktigast äro emellertid kontorens obligatoriska 
uppgifter. Dessa angifvas af lagförslaget i hufvudsak vara följande: 
1. mottagande af alla försäkringstagares anmälningar; 2. de försäkrades 
indelning i lönklasser; 3. all afgiftsinkassering; 4. de försäkrades 
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registrering; 5. beredande af ärenden rörande utbetalande af ålderdoms-
och invaliditetsräntor. 

Då karaktären af de uppgifter, som sålunda tillagts distrikts
kontoren, fordrar en nära kontakt med den försäkringspliktiga be
folkningen, så hafva kontoren dels förutsatts blifva minst lika talrika 
som landets politiska distrikt, dels ock ställts under en förvaltning, 
som skulle sammansättas af försäkringens tre olika intressentgrupper. 
Kontorets styrelse skall bestå af minst 12 ledamöter. Ordföranden 
utnämnes af chefen för vederbörande distriktsmyndighet, under det 
att styrelsen eljes skall bestå af representanter för arbetsgifvare, 
arbetare och ekonomiskt själfständiga till lika antal. Representan
terna för arbetare och arbetsgifvare skola väljas af styrelserna för inom 
distriktet befintliga sjukkassor enligt en proportionell valmetod och 
så a t t hvarje sjukkasseart kommer att företrädas i kontorets styrelse. 
Representanterna för de ekonomiskt själfständiga utnämnas tills
vidare af distriktets myndighet, tills dess att närmare bestämmelser 
utfärdats i syfte a t t åstadkomma ett lämpligt valsystem för ut
seende äfven af dessa medlemmar i kontorsstyrelsen. Ledamotsskap 
af styrelsen skall vara minst tre, högst sex år. Kontorets före
ståndare utses af distriktsmyndigheten, hvaremot styrelsen äger an
ställa öfriga tjänstemän i erforderligt antal. Afvenså har styrelsen 
befogenhet a t t efter behof inom distriktet upprätta filialer af kon
toret. 

Hvad omkostnaderna för kontoret beträffar, så stadgas härom, 
at t vidkommande kommun skall bestå lokaler jämte inredning, hvar
emot öfriga utgifter i hufvudsak skola täckas af distriktets sjuk
kassor, olycksfallsförsäkringsanstalten samt invaliditets- och ålder-
domsräntekassan gemensamt. Detta förslag har motiverats därmed, 
att distriktskontoren fylla uppgifter, hvilka eljes skulle hafva till
kommit vederbörande kassor och anstalter och att dessa sålunda 
genom kontorens inrättande sett sitt arbete och sålunda äfven i regel 
sina kostnader minskade. I detta sammanhang beröres äfven det på
stående, som framställts från många håll och som vill göra troligt, att 
distriktskontoren skulle medföra ett fördyrande af socialförsäkringens 
förvaltning. Häremot invändes nu i förslagets motivering, a t t en 
ökning af förvaltningskostnaderna utan vidare varit oundviklig på 
samma gång som icke blott försäkringsarterna utan äfven försäk
ringens omfattning ökats och vidgats. Under sådana omständigheter 
skulle sannolikt en organisation utan en gemensam underbyggnad 
hafva väsentligt ökat äfven den relativa förvaltningskostnaden, hvar
emot denna helt visst minskats genom den af förslaget träffade an
ordningen, däri allt anmälningsväsen, all inkassering centraliserats 
hos ett organ i stället för at t verkställas en gång särskildt för 
hvarje försäkringsart, således tillsammans tre gånger. 
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AnmälningsTgsende. Distriktskontorens måhända viktigaste funktion 
ligger i deras uppgift at t tjänstgöra såsom anmälningsbyråer för 
samtliga försäkringstagare. Lagförslaget skiljer i detta afseende på 
den ordning, i hvilken ekonomiskt själfständiga, och den, i hvilken 
arbetare, skola anmälas 

De senares anmälningsplikt skall i regel fullgöras af arbets-
gifvaren senast tre dagar efter skedd anställning eller inträdd för
säkringsplikt, och på samma sätt skall anmälan ske, sedan anställ
ningen eller försäkringsplikten upphört. Genom distriktskontorets 
stadgande kan fastställas, att anmälningar och meddelanden af här 
afsedd art skola ske en gång i veckan å bestämd dag. Anmälan 
skall omfatta den försäkrades namn och födelsedatum, begynnelsedag 
för anställningen samt uppgifter för fastställande af den lönklass, 
hvilken den försäkrade skall tilldelas, äfvensom hvilka försäkrings-
grenar och hvilken sjukkasseart han bör tillhöra. Hvarje inträffande 
förändring i nyssnämnda omständigheter skola meddelas kontoret 
inom tidigare stadgad frist. Distriktskontoret, som mottager alla 
anmälningar och meddelanden af förenämnd art, skall härom lämna 
vederbörande sjukkassor erforderliga uppgifter och söka at t under
lätta och främja ett praktiskt system för sådana uppgifters med
delande. Dessutom äga emellertid sjukkassorna rät t att mottaga 
anmälningar af sjukförsäkringspliktiga personer för a t t sedan för
medla dessa anmälningar till distriktskontoret. 

Hvad som stadgats om arbetare gäller i tillämpliga delar äfven 
de ekonomiskt själfständiga, blott att dessas anmälningsskyldighet 
gifvetvis åligger dem själfva. 

I I I . 

Sjukförsäkring. 

1. Försäkringens omfattning, sjnkhjälpcns storlek ni. ni. Lagförsla
gets kapitel angående sjukförsäkring är i allmänhet uppbyggdt på 
samma grundprinciper, på hvilka nu gällande lagstiftning i ämnet 
h vi lar, men har likväl i åtskilliga betydelsefulla delar undergått en 
omfattande revision. 

Främst har den förändringen vidtagits, at t enligt det nya lag
förslaget a l l a a r b e t a r e s k u l l e b l i f v a f ö r s ä k r i n g s p l i k t i g a . 
Således kommer lagen hädanefter att gälla äfven alla jordbruks
arbetare och hemarbetare, allt tjänstefolk samt dessutom de familje
medlemmar — utom makar — som inom jordbruket stå i ett löne-
eller arbetsförhållande till familjens öfverhufvud eller någon annan 
dess medlem. Undantagna äro endast arbetare med en månads-
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eller årslön, öfverstigande resp. 200 (150 sv. kr.) eller 2,400 ö. k. 
(1,800 sv. kr.), samt de, som arbeta endast tillfälligt eller öfvergående. 

S j u k h j ä l p e n graderas enligt följande tabell: 

Förhållandet mellan sjukhjälp och lön framgår af följande 
sammanställning: 

Sjukhjalpen uppgår sålunda icke i alla fall till 60 % af den 
verkliga daglönen. Denna omständighet innebär likväl icke en för
sämring gent emot den nu gällande ordningen, enligt hvilken sjuk
hjälpen utgår med 60 % af »den gängse daglönen», enär denna sist
nämnda, såsom varande ett beräknadt medelbelopp, i själfva verket 
i et t stort antal fall ligger under den verkliga lönen. 

En viktig nyhet i förslaget är ökandet af den l ä n g s t a u n d e r 
s t ö d s t i d e n från 20 veckor (Tyskland: 26 veckor) till ett helt år. 
Under de 13 första veckorna skall sjukhjälp äfven utbetalas på grund 
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af genom olycksfall i arbete framkallad förvärfsoförmåga. (Se vi
dare härom i det följande). Gällande lags bestämmelse om en tre 
dagars, villkorlig, karenstid har ersatts med stadgande om en dags, 
jibsolut, karenstid, hvilken likväl genom kassans beslut helt kan 
bortfalla. Föreskriften om sön- och helgdags medräknande i under
stödstiden bibehålies, men fullständigas genom bestämmelsen, att 
dylik dag ej får räknas såsom första eller sista sjukdag. 

En betydelsefull förbättring innebär förslagets stadganden an
gående s j u k h j ä l p t i l l b a r n s ä n g s k v i n n o r . Gällande lagföreskrif-
ver, a t t sjukhjälp till barnsängskvinna skall utbetalas under fyra 
veckor efter nedkomsten. Denna bestämmelse har likväl icke hin
drat, att mödrarna, långt innan de fyra veckorna tilländalupit, åter
tagit sitt arbete för at t sä snart som möjligt ånyo komma i åt
njutande af full arbetslön, för hvilken sjukhjälpen endast lämnat 
dem en partiell ersättning. Härtill har måhända bidragit, a t t lagen 
i sådana fall icke tillåtit sjukhjälpens indragande, hvadan denna 
nu kommit som tillskott till lönen. Lagens afsikt att genom sjuk
hjälp åt barnsängskvinnor införa ett effektivt moderskydd torde så
lunda på grund af denna tillämpning icke hafva uppfyllts. Då 
emellertid detta kraf mycket starkt framträdt inom den moderna 
socialreformen, har man tydligen sträfvat att i möjligaste mån 
tillgodose det i nu föreliggande lagförslag. Där föreslås nämligen, 
att sjukhjälpen till barnsängskvinnor skall utgå under samma tid 
som hittills, men endast så länge som modern afhåller sig från 
lönarbete och då med en och en half gång det eljes fastställda be
loppet. Genom en dylik anordning skulle sjukhjälpen i allmänhet 
nå upp ti l l minst lönens hela belopp, hvarigenom modern icke skulle 
äga någon anledning a t t söka kringgå fabrikslagstiftningens stadgande 
om fyra veckors barnsängshvila. Man har i förslaget icke velat gå 
längre i fastslående för detta fall af obligatorisk understödsskyldig
het, men i ett senare stadgande har man åt kassornas frivilliga be
slutanderätt öfverlämnat frågan om införande af hafvandeskapsför-
säkring under fyra veckor före nedkomsten. 

B e g r a f n i n g s h j ä l p föreslås skola utgå med minst 30 gånger 
den dagliga sjukhjälpen, dock ej med mindre än 24 ö. k. (18 sv. kr.). 

2. Läkarvård. Utom nu nämnda understöd föreskrifver lag
förslaget, a t t sjukkassorna skola meddela: »från sjukdomens början 
fri läkarvård, däri inbegripet förlossningshjälp, nödvändig medicin 
samt öfriga terapeutiska hjälpmedels. Därmed har endast en skarpare 
formulering gifvits åt motsvarande stadgande i gällande lag. Såsom 
nyt t kapitel har däremot i förslaget tillfogats särskilda bestämmel
ser rörande den ordning, i hvilken öfverenskommelser angående 
läkarvårdens utgörande böra träffas. 

10—09204 
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Denna fråga har under den tid nu gällande sjukkasselag tilläm
pats blifvit af den största betydelse, enär det vill synas, som skulle 
i detta afseende hos läkarne och hos kassorna härska sinsemellan 
mycket olika uppfattningar. De senare hafva i allmänhet sökt 
genomföra ett system med af kassorna fast anställda läkare, hvilka 
enligt mellan kassan och läkaren träffad öfverenskommelse förbundit 
sig at t bestrida läkarvården för alla kassans medlemmar. Sjuk
kassornas representanter häfda, att en dylik anordning nödvändig
gjorts främst af ekonomiska skäl, enär tillämpandet af det motsatta 
systemet, det s. k. fria läkarvalets, där den sjuke finge vända sig 
ti l l den läkare han önskade, medförde en ökning icke blott i läkar-
honoraren, utan äfven i sjukhjälpen. Det fria läkarvalet fram
kallade nämligen ofta benägenhet hos vissa läkare a t t se genom fing
rarna med simulation eller öfverdrifter för att därigenom öka sin 
praktik bland sjukkassefolket, hvarigenom detta system ej sällan 
ledde till, att de mindre samvetsgranna läkarne sågo sin kundkrets 
och sina honorar ökas hastigast. Dylika missförhållanden undan
röjdes genom systemet med de mot fast arfvode af kassan anställda 
läkarne. Mot en dylik anordning anmärktes åter af läkarföreningar-
nas representanter, a t t den ofta ställde läkarens arbetskrafter på 
det yttersta prof, utan att lämna motsvarande ersättning, hvarjämte 
subordinationsförhållandet till sjukkassorna ofta framkallade tvister 
af oangenäm art. Därför borde fritt läkarval införas, hvarigenom 
icke blott läkarnes, utan äfven de försäkrades intressen tillgodo
sågos, enär de sjuka då alltid kunde vända sig till den läkare, som 
åtnjöte deras förtroende. 

Vid en så djupgripande intressemotsats mellan parterna blef 
det nödvändigt a t t föreslå lagstiftningens mellanträdande för a t t 
åvägabringa garantier för at t läkarvården tillgodosåges i så ostörd 
ordning som möjligt. Grundtanken i de bestämmelser, åt hvilka 
förslaget gifvit plats för sådant ändamål, är emellertid endast att 
bereda de båda parterna tillfälle att i vissa former själfva ordna 
sina mellanhafvanden, men att för tvisters biläggande hänvisa dem 
til l en särskild instans. 

Lagförslaget gifver åt båda systemen — såväl det fria läkar
valets som de fast anställda läkarnes — samma berättigande. Men 
i båda fallen måste kassorna träffa skriftliga öfverenskommelser med 
läkarne. Endast de läkare, med hvilka sådana aftal ingåtts, gälla 
som sjukkasseläkare, och endast dessa aftal äro sjukkasseaftal. 
Skulle tvist angående tolkning af dylikt aftal uppstå, hänvisas den 
t i l l afgörande af de för socialförsäkringen särs"kildt inrättade för-
säkringsdomstolarne, hvilka, när frågor af här omhàndlade art af 
göras, skola förstärkas med en läkare och en sjukkasserepresentant 
såsom bisittare. Pör a t t underlätta tillkomsten af sjukkasseaftal 
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kunna särskilda förlikningskommissioner tillsättas, hvilka skola sträfva 
att åvägabringa aftal som tillfredsställa bada parternas önskemål, 
men som ej äga beslutande myndighet. Skulle emellertid, trots allt, 
i vissa fall inga sjukkasseaftal kunna åvägabringas, stadgas som 
nödfallsåtgärd, att sjukkassemedlemmarne må åtaga sig själfva an
skaffandet af läkarvård, men att de för sådant ändamål nödsakas 
inbetala väsentligt höjda medlemsafgifter till kassan. 

3. Sjukhusvård, m. m. Enligt gällande lag skola sjukkassorna 
betala sjukhusvård under fyra veckor, efter hvilken tid fattigvården 
får öfvertaga kostnaden för dem, som behöfva vistas längre å sjuk
hus. Det nya lagförslaget utsträcker kassornas understödstid äfven 
i detta afseende ti l l et t år, men bestämmer, a t t kostnaden för sjuk
husvården icke får öfverstiga den ordinarie sjukhjälpen. Dessutom 
skall den summa, med hvilken sjukhjälpen eventuellt öfverstiger 
sjukhuskostnaden, under hela sjukhusvistelsen utbetalas till dem af 
den försäkrades anhöriga, t i l l hvilkas uppehälle denne väsentligt bi
dragit. Detta understödsbelopp skall likväl alltid uppgå, t i l l minst 
halfva sjukhjälpen, hvadan kassans kostnader i dessa fall således 
kunna komma at t uppgå till högst en och en half gång den ordi
narie sjukhjälpen. Dessa bestämmelser synas hafva tillkommit när
mast för att bereda största möjliga likställighet mellan de sjuka, 
som vårdas i hemmen och dem, som intagas å sjukhus. Dels jämn
ställas, såsom nyss påpekats, båda parter i fråga om understöds
tidens längd, dels ock rörande sjukbjälpsbeloppet, i det att, för de 
i hemmen vårdade, utgifterna för läkarvård och medicin torde uppgå 
till minst halfva sjukhjälpens belopp och sålunda äfven för dem ett 
understöd af — troligen minst — en och en half gång den ordi
narie sjukhjälpen torde vara regel. 

Som sjukhus räknas äfven hospital, men däremot ej barn-
bördshus. 

En bestämmelse, som torde få betydelse särskildt för jord- och 
skogsbruket, innehålles i det stadgande, som behandlar de sjuk
domsfall, hvilka träffa hos sin arbetsgifvare i kost varande försäk
rade. Vårdas i sådant fall den sjuke hos arbetsgifvaren, så kan 
denne göra anspråk på den sjukhjälp, som tillkommer den för
säkrade, dock till högst det belopp som utgår enligt lönklass M b . 
Återstoden utbetalas i förekommande fall till den försäkrade själf. 

Liksom i gällande lag medgifver äfven förslaget kassorna rättig
het att genom utfärdande af särskilda bestämmelser inom vissa 
gränser utsträcka eller minska sina skyldigheter. De viktigaste stad-
ganden af denna art kunna omfatta bestämmelser om understöd å t 
sådana familjemedlemmar, som, utan a t t vara sjuka, genom en 
smittosam sjukdom inom familjen nödgas afstå från sit t ordinarie 
lönarbete, samt vidare inrättande af rekonvalescentförsäkring och för-
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säkring af anhöriga. De inskränkande bestämmelserna gälla hufvud-
sakligen skydd mot bedrägligt förfarande, såsom dubbelförsäkring 
(flermedlemskap!) eller de fall, där en försäkrad under sjukdoms
tiden åtnjuter full lön o. s. v. 

4. Organisation. Förslaget bibehåller nu gällande representa
tionssystem i sjnkkassestyrelserna, enligt hvilket en tredjedel af 
medlemmarne skall utgöras af arbetsgifvare och två tredjedelar af 
försäkrade. I öfverensstämmelse härmed skola äfven bidragen fram
deles utgå i samma proportion (1/3 och 2/3). 

Af de olika slagen kassor hafva endast byggnadskassorna före
slagits skola utgå. Sjukkassearterna blifva sålunda följande: 

a. Distriktssjukkassor, lokalt-territoriellt organiserade, dit alla 
försäkrade höra, hvilka icke äro medlemmar i någon af nedanstå
ende kassor. Distriktskassornas område skall utvidgas från att om
fatta ett judiciellt till ett politiskt distrikt, hvarjämte minsta med
lemsantalet skall höjas från 100 till 1,000 och styrelsevalen ske pro
portionellt. 

b. Fabrikssjukkassor och broderskapssjukkassor (»Betriebskranken-
kassen» och »Bruderladenkrankenkassen»), af hvilka de sistnämnda 
äro afsedda för bergverksarbetare, skola hädanefter få tvångskarak-
tär, så a t t alla vid ett industriellt företag sysselsatta arbetare måste 
tillhöra den fabriks- eller broderskapskassa, som kan finnas upp
rättad inom företaget. 

c. Gillessjukkassor (»Grenossenschaftskrankenkassen»), obliga
toriska kassor, bildade inom de i lag föreskrifna tvångsgillena 
inom den mindre industrien och handtverket. Till dessa kassor 
skola enligt förslaget äfven höra gillesmedlemmarnes husfolk. 

d. Föreningssjukkassor och registrerade hjälpkassor, hvilka skola 
fortbestå, därest de äga minst 200 medlemmar, men hvaraf inga 
nya få upprättas. 

För a t t fullfölja gemensamma syften kunna sjukkassorna förena 
sig till förbund. Sådana syften nämnas särskildt i förslaget och 
skola afse gemensamma öfverenskommelser med läkare, apotek och 
sjukhus, gemensam sjukkontroll, förebyggande sjukvård, anläggande 
och drift af sjukhus eller rekonvalescenthem och af apotek samt slut
ligen anställande af gemensamma tjänstemän. 

(Forts.ï 
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Arbetsinställelser i Tyskland under år 1907. 

Under år 1907 påbörjades 2,528 arbetsinställelser i Tyskland 
gentemot 3,683 år 1906 och 2,711 år 1905. För första gången sedan 
år 1902 har därmed inträdt en minskning i konflikternas antal, 
hvilket enligt Tyska rikets statistiska ämbetsverk är a t t tillskrifVa 
dels organisationsväsendets tilltagande utbredning bland arbetsgifvare 
och arbetare, dels förekomsten af tariffer med flerårig giltighetstid 
inom vissa yrken ; i sin mån verkade också de försämrade konjunk
turerna dämpande på strejkrörelsen. 

Af de 2,528 arbetsinställelserna karaktäriseras 2,279 såsom strej
ker och 249 såsom lockouter; lockouternas antal visar år 1907 en 
relativt mindre til lbakagång än strejkernas och utgjorde under de 
bägge närmast föregående åren resp. 305 och 263. 

Antalet direkt berörda arbetare var äfven afsevärdt mindre under 
år 1907 än de bägge föregående åren eller 273,597 gentemot resp. 
349,327 och 526,810. Strejkerna omfattade under redogörelseåret 
192,430 arbetare och voro i genomsnitt af betydligt mindre storlek 
än lockouterna, som tillsammans omfattade 81,167 arbetare. 

Arbetsinställelsernas relativa fördelning på olila näringsgrupper 
framgår af nedanstående siffror för de senaste fem åren: 

Antal arbetsinställelser per 100, som inträffat inom 

Många förändringar i afseende på det relativa konfliktantalet 
inom olika näringsgrupper medförde, som synes, icke år 1907; en mera 
afsevärd nedgång är endast a t t finna inom trävaruindustrien, en 
däremot i det närmaste svarande ökning inom närings- och njutnings-
ämnesindustrien. Med afseende â antalet berörda arbetare stod bygg
nadsverksamheten långt framför öfriga industrier med omkring en 
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tredjedel af hela antalet i konflikter invecklade arbetare. I detta 
hänseende äro äfven a t t nämna beklädnadsindustrien, trävaruindu
strien, maskinindustrien och metallindustrien; inom de tre sist
nämnda näringsgrupperna är dock en mycket afsevärd nedgång at t 
konstatera gentemot föregående år. Särskildt anmärkningsvärdt 
under detta liksom under föregående år är det ringa antalet af 
konflikter berörda arbetare inom de grafiska yrkena, där sedan flera 
är tillbaka allmänna lönetariffer varit gällande. 

Nedanstående jämförande öfversikt utvisar den relativa före
komsten af olika konfliktorsaker, sammanförda i trenne större grup
per: 1) 

Denna tablå utvisar någon relativ ökning af lönestriderna; absolut 
taget har dock äfven dessa konflikters antal minskats och nedgått 
från 2,584 under år 1906 till 1,873 under år 1907. 

Inom gruppen l ö n e f r å g o r fördelade sig tvisteorsakerna närmare 
enligt följande procentuella öfversikt: 

liöneförhöjningsstridernas antal var sålunda fortfarande afgjordt 
dominerande, om det också, enligt det förestående, absolut taget ned
gick under redogörelseåret. Tvisterna om lönesänkning hade icke, 
den begynnande ekonomiska depressionen t i l l trots, nåt t någon nämn
värd omfattning. 

') Arbetsinställelser, som föranledts af olika tvistefrågor, räknas härvid flera 
gånger. 
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') Innefattar frågor om föreningsrättens erkännande samt införande och upprätt
hållande af lönetariffer. 

Rörande förekomsten af vissa andra tvistefrågor må anföras 
följande absoluta siffror: 

I fråga om de tämligen talrika organisationsstriderna bör an
märkas, at t under år 1907 endast 5 konflikter med 737 berörda 
arbetare rörde föreningsrätten, hvaremot de öfriga gällde det mera 
aktuella spörsmålet om lönetariffer. 

Arbetsinställelsernas resultat framgår af nedanstående beräkning: 

Året 1907 utvisar en mycket afsevärd förskjutning af resultaten 
till arbetsgifvarnes förmån, kännetecknad af en ökning i procenten 
af arbetsgifvaresegrar och minskning i procenten af kompromisser 
och arbetaresegrar. Förändringen torde icke enbart vara a t t till-
skrifva konjunkturernas försämring — såsom ock de närmast före
gående årens siffror hän tyda på — utan kunna anses såsom en 
verkan af arbetsgifvarnes sammanslutning ti l l organisationer. At t 
arbetsgifvarnes framgångar varit relativt störst inom bergshandte-
ringen, jord- och stenindustrien samt metallindustrien torde ock 
sammanhänga med arbetsgivareorganisationernas starka koncentra
tion inom dessa yrken. 

Ser man särskildt på tvisterna om lönens höjd, fördelade sig 
resultaten af dessa under år 1907 enligt omstående procentuella 
beräkning: 
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Rörande arbetareorganisationens inflytande på resultatet med
delas i den tj 'ska statistiken vissa siffror, som utvisa, a t t de orga
niserade arbetarne haft större framgång än de icke organiserade. 
Särskildt är a t t märka, a t t de organiserade arbetarnes strider vida 
oftare s lutat med ömsesidiga eftergifter än de öfriga arbetarnes. 
Slutligen kan framhållas, a t t arbetaresegrarna vari t talrikast vid 
de konflikter, som omfattat ett mindre antal arbetare (högst 10), 
äfvensom a t t de arbetsinställelser, i hvilka hela den sysselsatta 
styrkan deltagit, utfallit vida förmånligare för arbetarne än de i 
den tyska statistiken s. k. ofullständiga konflikterna. 

Den tyska konfliktstatistiken tager bl. a. hänsyn till, om arbe
tarne voro berättigade a t t genast nedlägga arbetet eller icke ; af de, 
192,430 strejkande under är 1907 räknas icke mindre än 50,458 eller 
26-2 % såsom jkontraktsbrytare», och har antalet af dylika aftals-
brott i det hela ökats på de senare åren. 

Beträffande våldsamheter under konflikter och öfvergrepp mot 
arbetsvilliga kan nämnas, a t t af de 2,266 strejkerna 595 eller 26-3 % 
påkallade polismaktens och 391 eller 17-3 % allmän åklagares ingri
pande. 

Af konflikterna bilades under år 1907 147 eller 5-9 % genom 
medling inför yrkesdomstol, och har denna institution, relativt taget, 
kommit mer till användning under år 1907 än under något före
gående år. Däremot var det relativa antalet konflikter, som bilades 
genom organisationernas eller utomståendes medling — 23-1 % — 
afsevärdt mindre under år 1907 än de närmast föregående åren. 
Genom förhandlingar mellan parterna direkt bilades 36-7 % af samt
liga konflikter. 
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Arbetsinställelser i Finland under år 1907. 
I den af Industristyrelsen i Finland utgifna »Arbetsstatistisk 

Tidskrift» 1908, h. 4, meddelas en redogörelse för arbetsinställelser 
i Finland under är 1907, den officiella finska konfliktstatistikens 
första år. I Kommerskollegii »Meddelanden» (1908, s. 59—61) hafva 
förut återgifvits de hufvudsakliga resultaten af en tidigare dylik 
undersökning i Finland, omfattande åren 1903—190(i. Sistnämnda 
undersökning, som endast grundade sig på notiser ur tidningar, var 
helt naturligt i vissa afseenden mycket ofullständig, främst beträf
fande antalet berörda arbetare och resultatet af konflikterna. 

Redogörelsen för 1907 års arbetskonflikter, hvilken grundar sig 
på direkta upplysningar från parterna, har därigenom blifvit vida 
mer fullständig och tillförlitlig. Likväl saknas i mer än hälften 
af antalet fall svar från bägge parterna, beroende detta i främsta 
rummet därpå, a t t vederbörande ämbetsverk ofta icke kunnat kom
ma i direkt förbindelse med de i arbetsinställelserna deltagande 
arbetarne. Sålunda föreligger i 39-2 % af samtliga fall upplysning 
endast från arbetsgifvare, i 17-6 % åter endast från arbetare. 

Antalet arbetsinställelser har under är 1907 varit 176 med 925 
direkt berörda arbetsgifvare och 20,700 berörda arbetare. Dessa 
siffror utvisa någon ökning i jämförelse med 1906 i afseende på så
väl konflikternas som de berörda arbetarnas antal. I förhållande 
till Finlands industriella produktion har konflikternas omfattning 
under de sistnämnda tvänne åren varit högst betydande. Antalet 
genom konflikterna förlorade arbetsdagar har för 1907 beräknats till 
595,860, hvilket öfverstiger den för Sverige beräknade årssiffran 
under perioden 1903—1907 med undantag af året 1905. 

I afseende på 1907 års arbetsinställelsers fördelning i Finland 
på olika årstider kan anmärkas, at t mer än hälften af konflikterna, 
54-6 •/., inträffade under årets andra kvartal, men endast 8-5 % un
der det fjärde kvartalet. Skillnaden mellan frekvensen af arbets
inställelser under olika årstider är vida mer utpräglad i Finland än 
i vårt land, beroende på den industriella verksamhetens skiljaktiga 
karaktär i de bägge länderna. 

Det ojämförligt största antalet konflikter har liksom i Sverige 
varit strejker; endast 5 arbetsinställelser under år 1907 redovisas 



1 4 4 ARBETSINSTÄLLELSER I FINLAND UNDER ÅR 1907. 

såsom rena lockouter. Af blandad eller obestämbar karaktär hafva 
14 konflikter varit. 

I afseende pä arbetsinställelsernas fördelning efter län är at t 
märka, att Viborgs län företer det största antalet eller 46 konflik
ter, därnäst komma Abo och Björneborgs län, Tavastehus län och 
Nylands län. Det minsta antalet anträffas i Kuopio län. På stä
derna belöpte sig 100 konflikter, 568 % af hela antalet, på landsbyg
den 76, eller 43-2 % af samtliga. Vid jämförelse med tidsperioden 
1903—1906 visar sig, a t t under här ifrågavarande år en större del 
af konflikterna inträffat pa landsbygden. 

Bland industrigrenarne står trävaruindustrien (sågarbetare, tim
mermän, snickare och svarfvare) långt framför de andra med 57 
arbetsinställelser och 6,566 däraf berörda arbetare. Därefter äro att 
nämna metallindustri samt jord- och stenindustri med hvardera 17 
konflikter samt resp. 1,466 och 828 berörda arbetare. Skogsskötseln 
uppvisar 15 konflikter och 4,150 berörda arbetare, byggnadsverksamheten 
likaledes 15 konflikter och 2,614 berörda arbetare. Med hänsyn till 
förlust i arbetsdagar s tår dock byggnadsverksamheten vida framför 
andra yrken med 161,380 förlorade arbetsdagar. Sammanställer man 
nu härmed siffrorna för perioden 1903—1906, finner man dock, at t 
byggnadsverksamheten under redogörelseåret varit jämförelsevis ringa 
berörd af konflikter — hvad deras antal beträffar — medan trä
varuindustrien drabbats af ett vida större antal konflikter än förut. 
Arbetsinställelsernas antal inom jordbruk och skogsbruk visar till
bakagång under år 1907. 

Beträffande arbetarnas organisation föreligga uppgifter för 16,037 
arbetare, af hvilka 12,962 eller 80-8 % voro anslutna till organisa
tioner. Den högsta procenten af organiserade anträffas bland elek
tricitetsarbetare, tapetserare och skogsarbetare, inom hvilka fack 
samtliga i arbetsinställelser deltagande arbetare, såvidt kändt, voro 
medlemmar af organisationer. Den lägsta procenten af organiserade 
är a t t finna bland sågverksarbetare med 67-4 % organiserade af de i 
arbetsinställelser deltagande, därnäst komma i detta hänseende sten-, 
tegel-, cement- och asfaltarbetare med 69-7 % organiserade. 

Antalet olika tvistefrågor, som föranledde arbetsinställelserna, 
framgår närmare af nedanstående gruppering: 

Arbetsinställelser, som förorsakats af: 
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Dessa siffror äro icke fullt jämförbara med motsvarande upp
gifter för tidsperioden 1903—190(5 (jfr »Meddelanden» 1908, s. 61). 
Sistnämnda uppgifter representerade nämligen konflikternas hufvud-
orsaker, medan statistiken för 1907 omfattar samtliga vid hvarje 
konflikt förekommande tvistefrågor. Tvifvelsutan har af denna an
ledning det relativa antalet lönefrågor och organisationsspörsmål 
nedgått under år 1907, medan åtskilliga tvistefrågor, som pläga upp
träda såsom biorsaker vid konflikter ock på grund däraf voro ute
slutna ur de föregående årens statistik, visa betydande stegring. 

Resultaten af arbetsinställelserna under år 1907 framgå af ne
danstående procentsiffror: 

Erinras bör härvid, at t en del fall, där resultatet icke varit fullt 
klart, denna gäng hänförts till gruppen »ömsesidiga eftergifter», enär 
det synts mest sannolikt, a t t tvisten lösts genom medgifvanden â ömse 
sidor. Sistnämnda omständighet torde åtminstone till stor del för
klara, att antalet konflikter, som lösts genom eftergifter, visar så 
betydande til lväxt från åren 1903—1906, då procenten af dylika 
resultat var endast 12, medan antalet konflikter mtan kändt resul
tat» utgjorde 39 % af samtliga. 
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Den stora arbetsinställelsen inom byggnadsverksam-
heten i Sverige sommaren 1908. 

Rörande den i april manad 1908 påbörjade konflikten inom bygg
nadsverksamheten i mellersta och södra Sverige föreligga 22 särskilda 
redogörelser från arbetsgifvare och 54 frän arbetare. Af arbetsgifvar-
nes rapporter härröra 6 frän enskilda arbetsgifvare och 16 från för
eningar, anslutna till Centrala arbetsgivareförbundet. Af arbetarnes 
rapporter äro 4 afgifna af Sv. järn- och metallarbetareförbundet, 1 af 
resp. Sv. träarbetareförbundet, Sv. stenhuggareförbundet och Sv. kakel-
ngnsmakareförbundet. Öfriga arbetareuppgifter hafva lämnats af sär
skilda fackföreningar, nämligen 21 af Sv. grof- och fabriksarbetare
förbundets afdelningar, 9 af Sv. murareförbundets, 7 af Sv. målare
förbundets, 6 af Sv. bleck- och platslageriarbetareförbundets, 2 af Sv. 
förgylleri- och glasmästeriarbetareförbundets, 1 af Sv. träarbetareför
bundets och 1 af Sv. transportarbetareförbundets afdelningar. 

Med ledning af de inkomna uppgifterna har utarbetats tabellen 
å sid. 149—151, i hvilken för hvarje ort och fack angifves arbets
inställelsens varaktighet, antalet berörda arbetsgifvare och arbetare, 
antalet organiserade arbetare samt den approximativa förlusten i 
arbetsdagar. Tabellen innefattar jämväl uppgifter om tvänne kon
flikter, som förut i »Meddelanden» 1908, s. 700 ff. redovisats särskildt, 
enär de uppkommo oberoende af den i början af april 1908 påbörjade 
allmänna arbetsinställelsen i byggnadsfacket i Stockholm. Som emel
lertid de i dessa konflikter invecklade arbetarne — måleriarbetare i 
Stockholm och byggnadsarbetare i Kalmar — äfven berördes af Cen
trala arbetsgivareförbundets lockoutförklaringar, hafva konflikterna 
ansetts böra redovisas i samband med den öfriga arbetsinställelsen i 
byggnadsfacket. 

Arbetsinställelsen inom mäleriyrket i Stockholm tog sin början 
redan den 1 april, och under de närmast följande dagarna af denna 
månad inträdde arbetsnedläggelse inom de flesta byggnadsfack i Stock
holm. Inom glasmästeriarbetare-, järn- och metallarbetare samt åkeri-
arbetarefacken i Stockholm utbröt dock konflikt först den 20 juni. 
I Kalmar inträdde arbetsinställelse inom samtliga byggnadsfack un-
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der de första dagarna af april månad. A öfriga orter utom hufvud-
staden nedlades arbetet den 20 juni, då Centrala arbetsgifvareförbun
dets utsträckta lockout trädde i kraft. 

Samtliga hithörande konflikter blefvo som bekant bragta till lös
ning genom en af regeringen tillsatt förlikningskommission, hvars 
förslag antogs af bägge parterna den 19 juli. Under de närmast 
följande dagarna återupptogs arbetet successivt på de berörda arbets
platserna. Med undantag för bergsprängare och grundläggare i Stock
holm samt grofarbetare i Vaxholm, hvilka i full utsträckning började 
arbeta först resp. 15 och 3 aug., var arbetet öfverallt i gäng med 
förutvarande styrka den 27 juli. 

Tagen i sin här ofvan angifna vidsträcktare omfattning, berörde 
byggnadskonflikten, såvidt kändt är, d i r e k t 733 arbetsgifvare och 
13,779 arbetare samt i n d i r e k t ytterligare 333 arbetare. Af de direkt 
berörda arbetarne tillhörde, enligt tillgängliga uppgifter, 1,189 mu
rarefacket, 1,476 målarefacket, 1,682 träarbetarefacket, 1,385 järn- och 
metallarbetarefacket, 614 bleck- och plåtslagarefacket, 103 glasmästeri-
arbetarefacket, 237 kakelugnsmakarefacket, 441 stenhuggarefacket, 
3,585 grofarbetarefacket och 1,814 transportarbetarefacket. För L,253 
byggnadsarbetare har vederbörande specialfack icke blifvit närmare 
angifvet. 

Af tabellen framgår närmare, att, såvidt kändt, 11,840 af arbe
tarne voro organiserade, hvilket antal fördelade sig på följande orga
nisationer enligt nedanstående öfversikt: 

För 8,385 arbetare har konflikten betecknats såsom både strejk 
och lockout, medan 5,394 arbetare uppgifvas ha drabbats af lockout 
enbart. I hufvudstaden var konflikten till öfvervägande del af blandad 
karaktär, d. v. s. både strejk och lockout, medan den i landsorten 
nästan öfverallt karaktäriseras såsom lockout. 

Tabellen utvisar, att arbetsnedläggelsen omfattade 16 olika städer 
i mellersta och södra Sverige, hvarjämte berördes några orter å lands
bygden i Stockholms och Örebro län. Stockholms stad stod i första 
rummet med 579 i konflikten invecklade arbetsgifvare och 10,143 
arbetare. Därnäst kommo i afseende på arbetareantalet Norrköping 
med 759 berörda arbetare, Örebro med 527, Kalmar med 479, Karls-
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krona med 400 och Uppsala med 336 berörda arbetare o. s. v. Minsta 
antalet berörda arbetare, eller 15, företedde Växjö. 

Antalet genom konflikten förlorade arbetsdagar har approximativt 
beräknats till 739,074.1) Därvid bör anmärkas, att för ett par fack 
exakta uppgifter icke förelegat om arbetareantal och konfliktens var
aktighet, hvadan beräkningen af arbetslösheten redan af denna an
ledning blifvit mindre noggrann. För Stockholm ensamt har förlusten 
i arbetsdagar beräknats till 609,813; därnäst komma i detta hänseende 
Kalmar med 35,502 och Norrköping med 17,940 förlorade arbetsdagar. 

Jämföres byggnadskonflikten i afseende pä omfattning och var
aktighet med förut i riket inträffade arbetsinställelser, framgår, att 
den i storlek endast öfverträffas af arbetsinställelsen i den mekaniska 
verkstadsindustrien under är 1905. Sistnämnda konflikt medförde 
förlust af 1,700,000 arbetsdagar. 

>) I >Medd.» 1908, s. 696, nppgifves byggnadskonflikten hafva medfört 625,000 för
lorade arbetsdagar. I denna siffra ingår, som nämndt, ej målarekonflikten i Stockholm 
och byggnadsarbetarekonflikten i Kalmar med tillhopa c:a 89,000 förlorade arbetsdagar. 
Efter nyssnämnda uppgifts tryckning hafva vidare bekommits en del uppgifter, genom 
hvilka kannat konstateras ytterligare ökning i antalet förlorade arbetsdagar. 
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Öfversikt öfver den stora arbetsinställelsen inom byggnadsverk-
samheten i Sverige sommaren 1908. (Forts.) 
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(Forts.) Öfversikt öfver den stora arbetsinställelsen inom byggnads 
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verksamheten i Sverige sommaren 1908. 
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Arbetspris på landsbygden i Sverige år 1907. 
(Efter Bidrag till Sveriges officiella statistik : Hushållningssällskapens berättelser, 1907.) 

Arbetsprisen vid jordbruksnäringen hafva under senare år fluk
tuerat, men i det hela befunnit sig i stigning. Perioderna 1865—69, 
1877—79 och 1885—87 beteckna sänkning, perioderna 1870—76, 1880 
—84 samt slutligen den period, som började med år 18S8 och ännu 
fortfar, beteckna höjning af dessa pris; dessa perioder omfatta till
hopa 11 år af fallande mot 32 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 un
dantag, enär prisen år 1907 varit i stigande sedan "20 år tillbaka. 
Åren 1901 och 1902, särskildt det förstnämnda, voro prisen visser
ligen vacklande, sä a t t antagas kunde, at t en ny period med sjun
kande pris skulle ingå, men detta blef år 1903 icke händelsen, utan 
stegringen fortsatte under detta och de följande åren. 

Arbetspris (i kronor). Arbetsprisens höjning i % från: 

Af ofvanstående procenttal framgår, a t t den sedan 1887 fort
gående prishöjningen varit sällsynt snabb, särskildt under de senaste 
åren. För kvinnliga tjänstehjon i husbondes kost har på 20 år års
lönen nästan tredubblats och för manliga icke fullt fördubblats. 
Stegringen har förut varit ojämförligt större bland de mera rörliga 
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Arbetspris på landsbygden år 1907. 
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elementen, ogifta drängar och pigor i husbondes kost, än hvad be
träffar män och. kvinnor med stat, men har under de senaste åren, 
särskildt det sista, en väsentlig svängning härutinnan ägt rum. Att 
märka är vidare den under det sista aret framträdande skillnad i 
stegring beträffande lagstadda och icke lagstadda arbetare, något som 
torde vara uttryck för arbetsgifvarnes inom jordbruket sträfvan efter 
samt arbetarnes motvillighet mot årsanställning enligt legostadgan. 

Den starka stegringen af arbetsprisen inom jordbruksnäringen 
står gifvetvis i samband med den alltmer framträdande bristen pä 
arbetskrafter för dess behof, hvilken blir så mycket kännbarare, som 
just de mest arbetsdugliga lämna landtarbetet.1) 

Arbetslöner i Norge. 

Norges statistiska centralbyrå har nyligen offentliggjort en 
undersökning2) om arbetslönerna i landet år 1905. Framställningen 
hvilar till allra största delen på af magistrater och länsmän af-
gifna uppgifter. De bristfälligheter, som alltid vidlåda af icke 
sakkunniga personer insamladt statistiskt material af denna art, 
motvägas dock härvidlag af. at t dels primäruppgifterna afse tal
rika och jämförelsevis små förvaltningsdistrikt — i Norge funnos 
1 januari 1908 41 städer och 458 länsmansdistrikt — och dels dylika 
lönestatistiska uppgifter af nämnda myndigheter afgifvits under 
en längre följd af år i sammanhang med deras femarsberättelser. 
Genom denna senare omständighet erbjuder sig möjlighet at t under 
en afsevärd tidsperiod följa arbetslönernas utveckling i Norge, 
såsom här återgifna tabeller gifva vid handen. Så lämnar tabell 1 
uppgifter öfver årslön för dräng och piga samt öfver dagsverkspriser 
i stad och på land för hvart femte år under perioden 1860—1905. 
I tabell 2 framställes motsvarande siffror för tiden 1885—1905 be
träffande et t stort antal kategorier af andra arbetare på landet och 
i städerna. A t t märka är beträffande dessa sistnämnda, a t t den 
återgifna lönen ej är lägsta betalning för i yrket anställd, utan 
den aflöning, som betalas arbetare, som aflagt gesällprof. 

>) Jfr >Meddel.» 1904, s. 23 ff. och s. 189 f.: 1905, s. 40 t.: 190G, s. 194 f.: 1907 
s. 186 f.: 190S, s. 112 f. 

2) Norges officiella statistik V. 60. Arbeidslönningcr 1905. Utgit av Det Stati-
stiske Centralbureaa. Kristiania 1908. 
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De följande tabellerna äro grundade på från annat håll hämtadt 
material. Så meddelar tabell 3 af vederbörande styrelse lämnade 
uppgifter angående medeldagsförtjänsten sommar och vinter under 
hvarje femårsperiod 1871—1905 för vid offentliga järnvägs-och väg
byggnader anställda arbetare. Tabell 4 uppgifver dagsinkomsten 
sommar och vinter för timlöns- och ackordsarbetare vid statens järn
vägsbyggnader för h vart och ett af aren 1893 — 1906. Förtjänsten 
är här beräknad på grundval af de uppgifter, som arbetsrapporterna 
innehålla, och torde sålunda få anses komma arbetarnes verkliga 
inkomst synnerligen nära. Dagsverken och aflöningar äro reduce
rade till 10 timmars arbetstid per dag. Slutligen gifver tabell 5 
upplysningar angående vissa hos staden Kristiania anställda arbe
tares daglön i medeltal för hvart och ett af åren 1875—1906 samt 
i genomsnitt för hvarje femårsperiod 1866—1905. 

En blick på dessa tabeller visar, at t medan en afsevärd steg
ring i arbetslönerna under åren 1895—1900 framträder öfver hela 
linjen, företer perioden 1900—1905 visserligen höjning på några 
punkter, särskildt beträffande arbetare på landet samt i städerna 
för kvinnlig arbetskraft, men visar â andra sidan stillastående eller 
någon nedgång för stora och viktiga arbetargrupper i städerna. 
At t märka är dock, a t t år 1905 ej betecknar en depressionsperiods 
lägsta punkt utan i stället början af en period med stigande kon
junkturer. 

På landet steg dränglönen från 218 kr. år 1900 till 234 kr. år 
1905 eller med 7 \ piglönen frän 100 kr. till 114 kr. eller med 14% 
Föregående femårsperiod var höjningen resp. 21 och 18 %. Dags
verkspriset för män var 1900 2'10 kr. och 1905 2-21 kr. samt för 
kvinnor resp. 1-19 kr. och 1-25 kr., sålunda i båda fallen en höjning 
med 5 v Aren 1895 till 190J var stegringen 14 % för män och 10». 
för kvinnor. 

I städerna äro dessa arbetspriser under perioden så godt som 
oförändrade. Dränglönen var 1900 303 kr., 1905 300 kr.; piglönen 
resp. 130 kr. och 133 kr. Mot detta stillastående framträder skarpt 
den föregående lemårsperiodens _ stegring med resp. 14 och 30 %. 
Dagsverkspriset för män var år 1900 2£>8 kr., år 1905 2-57 kr.; för 
kvinnor 1"52 kr. och 1-59 kr. Höjningen är sålunda resp. 0 och 5 '„ 
mot 14 och 10 % under föregående kvinkvennitim. 

Vid de offentliga arbetena framträder vid v ä g - och j ä r n v ä g s 
b y g g n a d e r en något starkare lönestegring vid en jämförelse mellan 
medeldagsinkomsterna under perioderna 1896—1900 och 1901—1905. 
Vid vägbyggnadsarbeten har sommardaglönen stigit med 5 % vinter
daglönen med 8 ». vid tidlönsarbete; vid ackordsarbete är stegringen 
i båda fallen 3 v Vid järnvägsbyggnadsarbeten äro motsvarande 
siffror 5, 2, 17 och 9 v 
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Hvad k o m m u n a l a a r b e t a r e beträffar, erhöllo manliga arbetare 
i Kristiania 1905 och 1906 samma aflöning som 1900, kvinnliga ar
betare t. o. m. något lägre. 

Till närmare belysning af ofvan berörda löneutveckling må slut
ligen följande tablå tjäna, som procentvis visar höjning ( + ), resp. 
sänkning (—) i daglönen för några viktigare grupper af yrkesarbetare 
under femårsperioderna 1895—1900 och 1900-1905: 
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Tabell 1. Tjänstfolkslöner och dagsverkspris i Norge åren 1860—1905. 
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Tabell 2. Arbetslöner för yrkesarbetare i Norge åren 1885—1905. 
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Tabell 3. Medeldagsförtjänsten för arbetare vid offentliga järnvägs- och 
vägbyggnader i Norge åren 1871—1905. 

Tabell 4. Medeldagsförtjänsten för arbetare vid norska statens järnvägs-
byggnader åren 1893—1906. 
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Tabell 5. Daglön för vissa arbetare, anställda vid Kristiania brand- og 
ingeniörvæsens arbeidsavdelinger åren 1875—1906. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 

Januari månad år 1909. 

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 januari månad. 

I nedanstående tablå hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka följande äro afsedda för resp. 
länsområden: Uppsala läns arbetsförmedling, med kontor i Uppsala, 
Östergötlands läns arbetsförmedling med, förutom hufvudkontor i 
Linköping, afdelningskontor å 12 viktigare platser inom landstings
området, Kristianstads läns arbetsförmedling med hufvudkontor i 
Kristianstad och afdelningskontor å 3 andra orter i länet samt 
Norrbottens läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Luleå och 
afdelningskontor i Boden, Malmberget och Kiruna. Den sistnämnda 
länsanstalten började sin verksamhet den 11 januari. Flertalet 
anstalter hafva anställt särskilda ombud å vissa platser inom sina 
arbetsområden. 

Öfversikt af verksamheten under januari månad år 1909. 
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På 100 lediga platser kommo: 

Vid de under januari månad verksamma anstalterna gjordes 
tillhopa 11,972 a n s ö k n i n g a r om arbete (7,154 under jan. 1908), 
hvaraf 8,858 af män (4,701 föreg. år) och 3,114 af kvinnor (2,453 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 5,476 l e d i g a p l a t s e r (4,728 föreg. 
år) nämligen 2,345 för män (1,973 föreg. år) och 3,131 för kvinnor 
(2,755 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till 
2,992 (2,666 föreg. år), bland hvilka 1,618 besattes med män (1,399 
föreg. år) och 1,374 med kvinnor (1,267 föreg. år). Vid jämförelse 
med de resultat, som af samma anstalter (utom Uppsala, Östergöt
lands, Kristianstads och Norrbottens läns) ernåddes under jan. 
månad 1908, finner man sålunda för de manliga afdelningarna ringa 
ökning i antalet lediga och tillsatta platser, men nästan fördubbling 
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. 

Försämringen i de ekonomiska konjunkturerna, som under vinterns 
lopp allt tydligare framträdt och föranledt betydande arbetslöshet, är 
naturligtvis orsaken till de jämförelsevis ringa framsteg, arbetsför
medlingsverksamheten gjort under den ifrågavarande månaden. Det 
ökade intresset för a t t följa arbetslöshetsforhållandenas utveckling 
har gifvit upphof ti l l särskilda åtgärder (bildandet af föreningar för 
arbetslösa o. s. v.) för att förmå de arbetslösa t i l l att anmäla sig. 
Lifligare tillströmning af arbetslösa till anstalterna har äfven föran-
ledts dels däraf, a t t arbetslöshetsräkningarne den 12 januari (jfr 
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föreg. haft., s. 1 ff.) i allmänhet anknutits till de förefintliga arbets
förmedlingsanstalterna, och dels af resp. kommuners åtgärd a t t såsom 
villkor för arbetares antagande vid extra arbeten, anordnade för 
arbetslösa, uppställa krafvet på anmälan vid den offentliga arbets
förmedlingsanstalten. Dessa omständigheter förklara vissa ovanligt 
höga siffror för arbetssökande. 

Närmare upplysningar i öfrigt rörande verksamheten vid de olika 
anstalterna kunna inhämtas ur de efterföljande tabellerna. 

Dessa lämna äfven uppgifter om den oifentliga 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/& af de tillsatta platserna pä grofarbete (653) ; där
efter följde jordbruk oeh skogshushållning (357), landttransporten 
(204), byggnadsverksamheten (197) samt metall- och maskinindustrien 
(48). Flertalet tillsatta platser för k v i n n o r förekommo inom det 
husliga arbetet (1,134), hotell-, kafé- och restaurantrörelsen (100) 
samt jordbruket (25). 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 
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Af de ofvanstående absoluta talen framgår, hurusom â de man
liga af delning ar na jordbruket äfven under den nu ifrågavarande 
månaden, då jordbruket har sin lugna tid, i ganska stor utsträckning 
anlitat anstalterna. Detta beror delvis på de tryckta konjunk
turerna på den industriella arbetsmarknaden, men till väsentlig del 
ock på det särskilda intresse, som på senaste tiden ägnats arbetsför
medlingen för jordbruket, både från myndigheternas sida och från 
landtmännens. 

Med afseende ä det kvinnliga arbetet dominerar gruppen husligt 
arbete; därnäst följa handel och samfärdsel samt industri och handt-
verk, hvaremot fortfarande stora svårigheter möta att förskaffa jord
brukarne kvinnlig arbetskraft. 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
januari 310 platser, hvaraf '251 manliga och 59 kvinnliga; motsva
rande ta l för föregående år voro 311, 246 och 65. 

Med afseende å dessa uppgifter är at t märka, att vid samtliga 
länsanstalter — Uppsala, Östergötlands, Kristianstads och Norr
bottens läns — redovisas alla inom resp. län tillsatta platser såsom 
förefintliga inom orten. 

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

Arbetsmarknadens läge belyses i många hänseenden af de efter
följande tabellerna äfvensom af här ofvan meddelade sammanställ
ningar, särskildt vid jämförelse med motsvarande tal under samma 
månad föregående år. 
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På 100 lediga platser kommo: 

De nu anförda siffrorna gifva en klar belysning ät den grund
väsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket och 
öfriga yrkesgrenar. Medan arbetarne trängas med hvarandra vid 
försöken att finna platser inom statsmannanäringarna, sa 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. 

På 100 lediga platser kommo: 

Ofvanstående relativa tal ge ett starkt intryck af den sedan år 
1907 fortgående allmänna försämringen af arbetsmarknadens läge. 
At t märka är därvid ej blott den starka relativa ökningen af an
talet arbetsansökningar, hvilket delvis förklaras af noggrannare an
mälning af arbetslösa. Kanske än mer karaktäristiskt är, a t t den 
stora ökningen af arbetskraft icke föranledt ökning af antalet till
satta platser i förhållande till antalet anmälda sådana, hvilket 
utvisar, a t t arbetsgifvarne i många fall icke varit synnerligen an
gelägna om att besätta de anmälda platserna. 

Arbetslösheten, som redan tidigare varit af jämförelsevis stor 
omfattning, stegrades under januari i oroväckande grad. Ehuru 
mest märkbar bland säsongarbetarne inom byggnadsverksamheten 
och transportyrkena framträdde den äfven inom flertalet andra 
yrkesgrenar. (Jfr »Meddel.» 1909, s. 1 ff.). 
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Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

a) Allmän öfversikt. 

Stockholm. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Årets första manad har förflutit, utan att 
någon ljusning å arbetsmarknaden inträdt. Till följd af den bland hufvudstadens egen 
befolkning rådande arbetslösheten, hafva inskrifningskort ej utlämnats åt personer med 
hemortsrätt på landet med mindre säkra utsikter funnits att kunna återbörda dessa 
senare till landet. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n hafva kompetenta sökande haft rika 
möjligheter a t t få goda platser som ensamjungfrur, hus- och barnjungfrur. Fabriks
arbete har äfven efterfrågats, men tillgången därå har varit minimal. 

Uppsala l in. Under januari månad har arbetslösheten inom staden tagit ganska 
stor omfattning. De arbeten, som pågingo före jul, ha afslutats, och endast få tillfäl
lighetsarbeten förekomma. På landsbygden är arbetstillgången rätt god, oeh ha icke 
på långt när alla lediga platser där hunnit tillsättas. Några arbetare från staden hafva 
insett, a t t arbetstillgången där inom närmaste framtiden blir ringa och därför sökt till 
landsbygden. Antalet sökande med erforderliga förutsättningar som jordbruksarbetare 
hafva likväl ej motsvarat efterfrågan. 

Östergötlands lan. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n är fortfarande arbetslöshet rådande, 
särskildt inom byggnadsfacken. Tack vare vederbörandes hastiga igångssättande af 
arbete för Linköpings stad räkning, ha flertalet grofarbetare erhållit arbete. Skogsarbetet 
har ej kunnat bedrifvas så intensivt, som meningen varit, till följd af brist på snö, 
och därför ha flera arbetare fått sluta men torde, sedan slädföre erhållits, omedelbart 
få återtaga sina platser. Hvad jordbruket beträffar, äro de flesta anmälda platserna ej 
att tillträda förrän den 14 mars eller 24 april. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n före
kommer ingen arbetsbrist. 

Norrköping. Arbetslösheten är fortfarande stor och betydligt större än under mot
svarande månad i fjol. Till jordbruket äro anmälda ett flertal platser såväl genast som 
till 14 mars och 24 april. 

Karlskrona. A den m a n l i g a a f d e l n i n g e n har de sökandes antal, jämfördt med 
föregående månad, ökats betydligt, men de lediga platserna endast i ringa grad. Vid 
stadens arbeten har nnder månaden beredts sysselsättning åt en del arbetare, hvadan 
de arbetslöses antal mot slutet af månaden minskats. Dessa arbetsplatser äro icke. 
hvarken som lediga eller tillsatta, upptagna i Arbetsförmedlingens resultat för månaden. 
A den k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n ha såväl de arbetssökande som de lediga platserna 
ökats. Största delen af ansökningar och lediga platser ha afsett tjänst från den 
24 april, och de allra flesta, med goda rekommendationer försedda sökande, ha kunnat 
erhålla platser. 

Kristianstads län. Arbetstillgången har i likhet med föregående månad varit dålig. 
Inom jordbruket såväl som det husliga arbetet finnas dock många platser anmälda 
lediga till den 24 april. 

Xalmö. Efterfrågan på arbetskraft t i l l industrien har under månaden varit ytterst 
ringa. Vid en jämförelse med motsvarande månader åren 1907 och 1908 framgår, att 
tillgången på arbetskraft ständigt varit i stigande, då däremot efterfrågan på ett högst 
betänkligt sätt minskats, och utsikterna till 'förbättring synas ännu mycket små. Där
emot har efterfrågan å arbetskraft till jordbruket allt mer och mer ökats. 
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Lund. Tillgängen på arbete har å den m a n l i g a a f d c l n i n g e n varit betydligt 
mindre än föregående månad. Jämfördt med januari månad förra året ha arbetstillfäl
lena varit mycket färre. 

Hälsingborg. Vid årsskiftet afslutades betkampanjen vid sockerfabriken, hvar-
igenom de arbetslöses antal betydligt ökades. Under månaden har emellertid vid sta
dens olika arbeten beredts sysselsättning åt 109 personer, däraf 37 till stenslagning. 
Det i slutet af månaden inträffade frostvädret medförde dock, a t t några af de på
började arbetena blefvo för tillfället afbrutna. — Äfvenledes å k v i n n l i g a a f d e l n i n -
gen har arbetstillgången minskats, på grund af inskränkning i personalen för såväl 
restaurationsrörelse som privat tjänst. 

Göteborg. Under januari månad har arbetsmarknaden varit mycket dålig på alla 
områden förutom till det husliga arbetet, där det fortfarande är god tillgång på arbete, 
särskildt för dugliga tjänsteflickor. Den redan förut stora arbetslösheten bland männen 
har därför under månden ökats rätt betydligt. Äfven bland kvinnorna börjar arbets
lösheten bli kännbar, särskildt bland tvätt- och rengöringsarbeterskor. 

Karlstad. Arbetsmarknaden har under januari varit sämre än någonsin. Under 
månaden ha endast ett fåtal arbetsgifvare hänvändt sig till Arbetsförmedlingen. 

Gifle. Arbetstillgången har under månaden varit den minsta möjliga, under det 
att de arbetssökandes antal ökats i oroväckande grad. Detta förhållande torde i första 
hand få tillskrifvas sjöfartens afstannande, sågverkens och brädgårdarnas stängande, 
kakelfabrikationens upphörande samt att allt för ringa snö fallit för bedrifvande af 
skogsafverkningsarbeten, som dock på grund af dåliga konjunkturer äro betydligt in
skränkta. 

Sundsval). Under hela den tid, Arbetsförmedlingen varit i verksamhet, har ej så 
stor arbetsbrist någonsin förekommit som under den gångna månaden. Trots stora an
strängningar från stadens s'da att bereda arbetstillfällen finnes dock ett rätt stort an
tal arbetslösa, som ej under månaden kunnat erhålla arbete. 

Korrbottens län. Inom hela länet råder för närvarande mycket stor arbetsbrist, 
dels beroende på de tryckta konjunkturerna och dels därpå, att flera stora sågverk 
blifvit nedlagda under de senaste två åren, hvarför någon nämnvärd skogsafverkning 
ej bedrifvits. Resultatet af Arbetsförmedlingens verksamhet får dock anses jämförelse
vis godt, då man betänker, att densamma icke öppnades förrän den 11 januari och då 
endast vid hufyidkontoret. 

b) Tillgången på arbetskraft: 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Järnarbetare, byggnadsarbetare, fabriks-
o. grofarbetare alla slag, kontors-, bu
tiks- o. lagerpersonal, åkeriarbetare. — 
Arbeterskor inom beklädnadsindustrien, 
närings- o. njutningsmedelsindustrien, 
kontors- o. butiksbiträden. 

Gifta ladugårdsarbetare. — Mjölkerskor, 
hus- o. barnjungfrur, ensamjungfrur. 

Uppsala lin. 

Metall- o. maskinarbetare, kakelarbetare, 
stenhuggare, grundläggare, murare, bygg
nadssnickare, målare, grofarbetare. 

12—09204 

Gifta o. ogifta arbetare för landtbrukets 
behof. 
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Östergötlands län. 

Järnarbetare, byggnadssnickare, maskinis
ter. 

Mjölkjungfrur. 

Norrköping. 

Yngre mani. textilarbetare, brädgårdsarbe
tare, järnarbetare, byggnadsarbetare alla 
slag, eldare, maskinister, grofarbetare. 

Ladugårdsjungfrur, ensamjungfrur. 

Karlskrona. 

Järnarbetare, byggnadsarbetare, målare, 
transportarbetare, grofarbetare. 

Ladugårdsskötare. 

Kristianstads län. 

Järnarbetare, murare, timmermän, grofar
betare. — Kvinul. hotellpersonal, hjälp
gummor. 

Drängpojkar o. mjölkjungfrur till landet. 

Malmö. 

Inom samtliga yrken o. fack å manl.afdeln. 
— Kontors- o. handelsbiträden samt 
hjälp till tvät t o. rengöring. 

Endast vissa specialister i skilda yrken, 
yngre tjänare till landet o. statare. — 
Jungfrur till landet samt kunniga en
samjungfrur. 

Land. 

Jordbruksarbetare för månads- och daglön, 
möbelsnickare, gjutare, smeder, bygg
nadsarbetare alla slag, springpojkar, sjö
män, fabriks- och grofarbetare. — Hjälp-
kvinnor. 

Yngre drängar o. mjölkjungfrur till lan
det samt tjänarinnor, alla slag, för hus
ligt arbete i staden. 

Hälsingborg. 

Inom flertalet yrkesgrupper, särskildt bygg
nadsarbetare alla slag, grof- o. fabriks
arbetare. — Sömmerskor, fiaskskölj erskor, 
serveringsflickor, hushållerskor, kontors
städerskor, hjälpkvinnor. 

Ladugårdsskötare och yngre jordbruks-
drängar för tjänstaftal intill d. 24 näst
kommande okt. — Mjölkjungfrur, ensam
jungfrur, kunniga i matlagning. 

Göteborg. 

Inom nästan alla grupper å mani. afdeln. 
— Butiksbiträden, serveringsflickor, stä
derskor, restaurantkokerskor samt tvätt-
o. rengöringsarbeterskor. 

Kvinnl. tjänare till landet, diskerskor, 
underköksor, hushållerskor, hus- o. barn
jungfrur, ensamjungfrur, passflickor. 

Karlstad. 

Inom jordbruket, metall- o. maskinindu
strien, trävaruindustrien, byggnadsverk
samheten, vattentransport o. grofarbete. 
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Gäfle. 

Inom de flesta yrkeagrupper å mani. afdeln. 
— Fabriksarbcterskor, hjälpgummor, 
springflickor. 

Skogsafverkningsarbetare. — Dugliga en
samjungfrur. 

Sundsvall. 

Inom alla yrkesgrenar. 

Norrbottens lan. 

Inom alla yrken à mani. afdeln. Inom beklädnadsindustrien o. husligt arbete. 



1 7 0 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING JANUARI 1909. 

Sveriges offentliga arbetsförmedling januari 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter : a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling januari 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter : b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling januari 1909. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling januari 1909. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
Januari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 
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Sveriges offentliga 
Januari månad 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING JANUARI 1909. 177 

arbetsförmedling. 
år 1909. 
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Sveriges offentliga 
Januari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Januari månad år 1909. 



Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under januari 1909. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 

181 
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Lifsmedelspriser å olika orter i 

Medelpris pr månad 
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riket februari 1907—januari 1909. 

för samtliga (28) orter. 



184 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under januari månad år 1909. 
och medelpris. 

185 



186 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under januari månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

187 



188 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under januari månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

189 



190 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under januari 
månad år 1909. 

Högsta, lägsta och medelpris. 
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Arbetsmarknaden inom olika näringsgrenar i Sverige 
under fjärde kvartalet 1908. 

Särskilda uppgifter rörande arbetsmarknadens läge inom landet 
under fjärde kvartalet 1908 hafva lämnats af 320 arbetsgifvare med 
50,900 arbetare samt af 158 fackföreningar med sammanlagdt 19,800 
medlemmar.1) Uppgifterna hafva till allra största delen insamlats 
genom Kollegii ombud i orterna, hvilka med ledning af dem och 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 
n a d e n 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 under fjärde kvartalet hafva 
yttranden afgifvits af 320 arbetsgifvare med 50,900 arbetare samt 
af 158 fackföreningar med 19,800 medlemmar. Enligt dessa med
delanden samt motsvarande uppgifter för föregående kvartal under 
år 1908 synes tillgången på arbete varit följande. 

Arbetsgifvarnes uppgifter. 

1) Jfr »Meddelanden» 1908, s. 439. 
14—09204. 



192 ARBETSMARKNADEN I SVERIGE 4:DE KVART. 1908 . 

Fackföreningarnas uppgifter. 

Såväl arbetsgifvarnes som fackföreningames uppgifter angifva 
sålunda en under hela årets lopp s t a d i g t f o r t g å e n d e f ö r s ä m r i n g 
i arbetsmarknadens läge. 

Rörande konjunkturerna i jämförelse med näst föregående kvartal 
anföra 299 arbetsgifvare med 48,500 arbetare: 

Körande konjunkturerna i jämförelse med motsvarande kvartal 
föregående år rapportera 166 arbetsgifvare med 20,200 arbetare: 

Rörande tillgången på arbetskraft hafva omdömen för 1908 års 
fjärde kvartal afgifvits af 305 arbetsgifvare med 48,900 arbetare: 
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A r b e t s m a r k n a d e n s l ä g e u n d e r f jä rde k v a r t a l e t synes, med 
ledning af såväl här ofvan meddelade uppgifter som af ombudens 
omdömen för de särskilda orterna, i allmänhet kunna betecknas så
som m i n d r e godt . Enligt arbetsgifvarnes uppgifter var arbets-
tillgången under fjärde kvartalet närmast at t anse såsom medelgod, 
enligt fackföreningarnas mindre god — dålig. Båda dessa grupper 
af uppgifter samstämma emellertid däruti, at t någon försämring in-
trädt i jämförelse med närmast föregående kvartal samt stor för
sämring i jämförelse med fjärde kvartalet 1907. 

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). 

Närings- och njutningsämnesindustrien synes i det stora hela 
fortfarande hafva föga berörts af de dåliga konjunkturerna i öfrigt, 
utan var arbetstillgången inom hithörande industrigrenar jämväl 
under detta kvartal god. Inalles 25 arbetsgifvare med 1,111 ar
betare rapportera medelgod, 31 arbetsgifvare med 2,389 arbetare 
mer än medelgod samt 12 arbetsgifvare med 736 arbetare mindre 
än medelgod arbetstillgång. Af fackföreningarna rapportera 3 med 
191 medlemmar medelgod, 10 med 1,437 mer än medelgod samt 10 
med 1,561 medlemmar mindre än medelgod arbetstillgång. 

Det vill emellertid synas, som egentligen endast de oundgäng
ligaste nödvändighetsvarorna trots den allmänna ekonomiska depres
sionen fortfarande haft full eller t. o. m. ökad afsättning, sålunda 
kvarnarnes, bageriernas, sockerbrukens och margarinfabrikernas alster. 
Däremot förefaller det, som om köttkonsumtionen minskats, och be
träffande sådana varor, som i mer eller mindre grad måste betraktas 
såsom njutningsmedel — t. ex. bryggeriernas och tobaksfabrikernas 
produkter — hade en betydlig inskränkning i förbrukningen inträdt. 

Inom textilindustrien synes under kvartalet någon förbättring 
hafva inträdt. Sålunda hade arbetstiden, som under föregående 
kvartal på de flesta arbetsplatser väsentligen reducerats, vid en del 
af dessa ånyo utsträckts till den normala. Arbetstillgången var 
dock fortfarande knappast medelgod. 4 arbetsgifvare med 1,018 ar
betare rapportera medelgod, 11 arbetsgifvare med 2,387 arbetare mer 
än medelgod samt 12 arbetsgifvare med 2,197 arbetare mindre än 
medelgod arbetstillgång; af fackföreningarna rapportera 1 med 47 
medlemmar medelgod, 1 med 35 medlemmar mer än medelgod samt 
2 med 1,672 medlemmar mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom beklädnadsindustrien hade en väsentlig förbättring inträdt 
sedan föregående kvartal, väsentligen dock beroende på höstsäsongens 
normala inträdande. Sålunda kan arbetstillgången inom skrädderi-
och sömnadsyrket anses hafva varit god (under 3:dje kvartalet mindre 
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god). Särskildt inom skof&brikationen, som under föregående del af 
år 1908 lidit under synnerligen tryckta konjunkturer, hade en be
tydlig förbättring inträdt. Den starka begränsning af arbetstiden, 
som tidigare under året vidtagits, hade nämligen så starkt förminskat 
produktionen och lagren, att under fjärde kvartalet arbetstillgången 
inom denna industrigren var medelgod. 

Beträffande hela beklädnadsindustrien rapportera 12 arbetsgifvare 
med 911 arbetare medelgod, 19 arbetsgifvare med 1,844 arbetare mer 
än medelgod samt 5 arbetsgifvare med 288 arbetare mindre än 
medelgod arbetstillgång. Af fackföreningarna rapportera 3 med 292 
medlemmar medelgod, 3 med 142 medlemmar mer än medelgod samt 
8 med 2,180 medlemmar mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom trävaruindustrien var arbetstillgången jämväl under detta 
kvartal mindre god, med ytterligare någon försämring sedan före
gående kvartal. Af arbetsgifvarne rapportera 13 med 2,411 arbetare 
medelgod, 8 med 1,505 arbetare mer än medelgod samt 7 med 1,123 
arbetare mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom metall- samt maskin- och sTceppsbyggnadsindustriema har 
försämringen jämväl under detta kvartal fortfarit med ytterligare 
reduceringar såväl i arbetstid som af arbetsstyrka. Af arbetsgifvarne 
rapportera 10 ined 2,183 arbetare medelgod, 22 med 4,399 arbetare 
mer än medelgod samt 29 med 7,438 arbetare mindre än medelgod 
arbetstillgång; af fackföreningarna rapportera 6 med 669 medlemmar 
medelgod, 2 med 311 medlemmar mer än medelgod samt 18 med 
3,052 medlemmar mindre än medelgod arbetstillgång. . 

Den inom jord- och stenindustrien med tredje kvartalet inträdda 
förbättringen i arbetstillgången blef af mycket kort varaktighet; 
under fjärde kvartalet försämrades läget åter på grund af afmatt-
ningen inom byggnadsverksamheten. Af arbetsgifvarne rapportera 
5 med 3,069 arbetare medelgod, 6 med 2,710 arbetare mer än medel
god samt 9 med 1,514 arbetare mindre än medelgod arbetstillgång; 
af fackföreningarna rapportera 2 med 60 medlemmar mer än medel
god samt 7 med 1,115 medlemmar mindre än medelgod arbets
tillgång. 

Inom byggnadsindustrien inträdde, i den mån påbörjade byggnads
företag på hösten afslutades, så godt som fullständig stagnation, 
medförande på de flesta orter arbetslöshet i stor utsträckning för 
yrkets arbetare. 
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Jordbruk. 

Norrköping. Tillgängen pä manliga ogifta tjänare motsvarade under oktober 
månad ungefär efterfrågan ; nnder november och december tämligen god tillgäng pä dylik 
arbetskraft, dock mindre god tillgång på gifta ladugårdskarlar. 

Kr is t ians tad . Mycket god arbetstillgång, i synnerhet nnder månaderna okt.— 
nov., för både, manliga och kvinnliga tjänare samt för tillfälliga arbetare under bet-
kampanjen. Beträffande yngre drängar och mjölkjungfrnr har efterfrågan betydligt 
öfverstigit tillgången; normal tillgång på daglönsarbetare samt fullgoda drängar. 

Malmö. Arbetstillgången god. Brist på jordbruksarbetare förefinnes ständigt, 
dock ha stadsarbetarne i viss män börjat återvända till jordbrnket. 

Lnnd. Vid jordbruket var arbetstillgången mycket god nnder oktober månad. 
Sedan de egentliga jordbruksarbetena afslntats i början på november, inträdde arbets
löshet för s. k. månads- och daglönsarbetare, hvilken sedan alltjämt ökats nnder den 
senare delen af kvartalet. Brist rådde dock fortfarande på mjölkerskor. 

Hälsingborg. Arbetstillgången god under oktober, mindre god under november 
och dålig under december. Tillgången på manlig arbetskraft större än under de närmast 
föregående åren. Fortfarande brist på mjölkjungfrur och yngre drängar. Under nov. 
och dec. var tillgången på manliga månads- och daglönsarbetare större än behofvet. 

Grufdrift m. m. 

Hälsingborg. Vid den skånska stenkols- och lerindustrien har arbetstillgången 
varit mindre god. Tillverkningen af eldfast tegel och rör har, på grund af de försäm
rade konjunkturerna, måst betydligt inskränkas och arbetsstyrkan i följd häraf reduceras 

Falun. Arbetstillgången har varit medelgod; öfverflöd på arbetskraft. 
Malmberget. Tillgången på arbete något försämrad; hos Luossavaara—Kiiruna-

vaara aktiebolag voro under okt. 1,603, nov. 1,560 och under dec. 1,517 arbetare an
ställda; år 1907 voro motsvarande siffror 1,378, 1,339 och 1,317. 

Vid Koskullskulle har arbetstillgången afsevärdt minskats på grund af upphörande 
med vissa jordarbeten; arbetsstyrkan utgjorde under okt. 270, nov. 230 och under dec. 
225 man. 

Under hela kvartalet öfverflöd på arbetskraft. 
Kiruna. Vid Laossavaara-Kiiranavaara aktiebolag utgjorde arbetsstyrkan: 

Vid Tuolluvaara aktiebolag: 

Malmexportcn från de båda bolagen utgjorde: 
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Den starka reduceringen af arbetsstyrkan under kvartalet berodde därpä, att en 
del jordschaktningsarbeten, som pägingo under sommaren, måste inställas pä grund af 
klimatiska förhållanden. 

Kärings- o c h njutningsämucsi iulustricn. 

Kvarnindustricn. 

S t o c k h o l m . God arbetstillgång med någon förbättring sedan närmast föregående 
kvartal. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god med förbättring sedan föregående kvartal. 
Normal tillgång på arbetskraft. 

K a l m a r . Arbetstillgången jämn liksom under föregående kvartal. 
K r i s t i a n s t a d . God arbetstillgång. Öfverflöd på arbetskraft. 
M a l m ö . Arbetstillgången normal. 94 arbetare sysselsättas inom denna industri. 

62 arbetare hafva under kvartalet utfört öfvertidsarbete i sammanlagdt 8,112 timmar. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången normal. Tillgången på arbetskraft större än 

behofvet. 
G ä f l e . Medelgod arbetstillgång, normal tillgång på arbetskraft. 

Bageriyrket. 

S t o c k h o l m . Medelgod arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. Genom Stock
holms bageriers arbetsbyrå har under kvartalet anskaffats tillfälligt arbete åt 445 samt 
stadigvarande åt 34 personer. Hos nämnda byrå voro vid slutet af kvartalet 150 
arbetssökande anmälda. 

U p p s a l a . Arbetsställningen i hufvudsak oförändrad sedan föregående kvartal. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången medelgod, dock försämring sedan föregående kvar

tal och motsvarande kvartal 1907; öfverflöd på arbetskraft. 
N o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång med någon försämring sedan föregående 

kvartal . 
J ö n k ö p i n g . Normal tillgång på arbete och arbetskraft. 
K a l m a r . God arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
K a r l s k r o n a . Tillgången på arbete något försämrad i jämförelse med föregående 

kvartal. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god liksom under samma tid föregående år. 

Under kvartalet tillkommo två nya grofbagerier; ett nedlades. 
M a l m ö . Arbetstillgången normal. 
H ä l s i n g b o r g . Normal arbetstillgång. Några få manliga arbetare utan an

ställning. 
G ö t e b o r g . Inom bageriyrket var arbetstillgången god liksom under föregående 

kvartal. Tillgång på arbetskraft normal. 
G ä f l e . Mindre god och försämrad arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången mindre god; öfverflöd på arbetskraft: under okt. 

voro 14, nov. 12 och dec. 14 arbetare inom facket arbetslösa. 

Sockerindustrien. 

S t o c k h o l m . God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Inom choklad- och konfekttillverkningen jämförelsevis god arbetstillgång; dock 

något öfverflöd på arbetskraft. 
N o r r k ö p i n g . God arbetstillgång. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god; öfverflöd på arbetskraft. 
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Malmö. Arbetstillgången god. 
Land. Arbetstillgången inom sockerraffineringen betecknas af arbetsgifvarne så

som god, af arbetarae såsom dålig. 
Hälsingborg. Arbetstillgången mycket god. Betkampanjen började den 9 okt. 

och fortgick till årsskiftet. Vid fabriken rar antalet arbetare nnder okt. 492, nov. 488 
och nnder dec. 479. 

Göteborg. Arbetstillgången medelgod liksom under föregående kvartal med 
normal tillgång på arbetskraft. 

Inom choklad- och konfektbranschen mindre god arbetstillgång, dock något bättre 
än nnder föregående kvartal ; god tillgång på arbetskraft, i synnerhet på mindre yrkes
skickliga arbetare. 

Gäfle. Karamelltillverkningen hade medelgod och förbättrad arbetstillgång, men 
öfverflöd på arbetskraft. 

S ands va 11. Arbetstillgången god liksom nnder föregående kvartal och mot
svarande tid 1907. 

Brännvinsbrännerier och punschbryggerier. 

Stockholm. Inom punschtillverkningen god och oförändrad arbetstillgång; inom 
jästtillverkningen god arbetstillgång. 

Bryggeriindustrien. 

Stockholm. Inom öl- och svagdrickstillverkningen fortfarande medelgod arbets
tillgång; vid porterbryggerierna medelgod arbetstillgång med mindre omsättning än nn
der närmast föregående samt motsvarande kvartal 1907; vid mineralvattenfabrikerna 
knappast medelgod arbetstillgång. 

Uppsala. Arbetstillgången god och oförändrad sedan föregående kvartal. 
Esk i l s tuna . Arbetstillgången medelgod; försämring sedan föregående kvartal; 

öfverflöd på arbetskraft. 
Norrköping. Normal arbetstillgång. 
Kalmar. Arbetstillgången medelgod: öfvertidsarbete förekom i någon mån. 
Karlskrona. Arbetstillgången tämligen god. 
Malmö. Arbetstillgången normal. 
Land. Arbetstillgången medelgod. 
Hälsingborg. Arbetstillgången mindre god till följd af minskad förbrukning 

af maltdrycker. Vid ett större svagdrickshryggeri har driften nedlagts. 
Göteborg. Inom bryggeriindnstrien var arbetstillgången normal, dock något 

sämre än under föregående kvartal; god tillgång på arbetskraft. 
Karls tad. Arbetstillgången jämn. 
Gäfle. Fortfarande god arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången jämn liksom under föregående kvartal och mot

svarande kvartal 1907. 

Tobaksin dustrien. 

Stockholm. Inom cigarrindastrien medelgod arbetstillgång med öfverflöd på 
arbetskraft; reducering af arbetstiden har förekommit. Inom snustillverkningen god 
arbetstillgång, dock äfven här öfverflöd på arbetskraft. 

Norrköping. God arbetstillgång. 
Karlskrona. Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal. Från 

midten af oktober till midten af december förekom öfvertidsarbete med tio timmar i 
veckan. 
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Malmö. Arbetstillgängen jämn. 
Land. Arbetstillgängen dålig med betydligt redncerad arbetstid. 
Hälsingborg. Arbetstillgängen normal och ungefärligen densamma som under 

föregående kvartal och motsvarande kvartal 1907. 
Fa lan. Arbetstillgängen god inom tobaksindustrien. 
Gäfle. Arbetstillgängen god och något förbättrad med normal tillgång på arbets

kraft. 
Mejerihandteringen. 

Malmö. Arbetstillgängen jämn. 

Margarintillverkningen. 

Kalmar . ' God arbetstillgång; öfverfiöd på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgängen jämn. 

Slakteri- och charkuteriyrket. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgång. 
Norrköping. God arbetstillgång med jämn tillgång på arbetskraft. 
Kalmar. Arbetstillgängen under kvartalet medelgod, i hnfvudsak lika med mot

svarande kvartal år 1907. 
Malmö. Arbetstillgängen jämn. Lönen har höjts med 2 kr. pr vecka. Af fackets 

c:a 100 arbetare hafva en del varit arbetslösa i tillsammans 168 dagar på grund af brist 
på arbete. 

Hälsingborg. Arbetstillgängen medelgod med normal tillgång pä arbetskraft. 
Gäfle. Arbetstillgängen mindre god och lika som under föregående kvartal. 
Sundsvall . Arbetstillgängen under okt. och nov. god, under dec. medelgod. 

Ställningen i allmänhet något ogynnsammare än under samma kvartal 1907. 

Textilindustrien. 

Stockholm. Inom bomullsbranschen medelgod arbetstillgång. Reducering af 
arbetstid förekom fortfarande äfven under detta kvartal. 

Norrköping. Från fem fabriker rapporteras mindre god arbetstillgång samt del
vis inskränkt arbetstid, hvaremot frän tre mindre rapporteras god arbetstillgång. Åtta 
fabriker sysselsatte vid första kvartalets slut tillsammans 1,640 arbetare och vid fjärde 
kvartalets slut 1,470, alltså en minskning i arbetsstyrkan vid dessa fabriker af 170 
arbetare. 

Inom färgeribranschen, där arbetstillgängen förut varit mindre god, var som van
ligt under detta kvartal arbetstillgängen något rikligare. 

Jönköping. God arbetstillgång; förbättring sedan föregående kvartal; förkort
ning af arbetstiden. 

Karlskrona. God arbetstillgång. 
Kr is t ians tad . Arbetstillgängen medelgod; öfverfiöd på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgängen dålig liksom under förra kvartalet. 
Hälsingborg. Inom juteväfsfabrikationen medelgod arbetstillgång, bättre än 

under föregående kvartal ; öfverfiöd på arbetskraft. Arbetstiden, som under näst föregå
ende kvartal inskränkts till 50 från 60 timmar pr vecka, ökades under okt. till 57 
timmar. 

Inom jacquardväfveriet dålig arbetstillgång, dock något bättre än under före
gående kvartal. Den fornt betydligt reducerade arbetstiden ökades i dec. till den 
normala. 
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Halmstad. Arbetstillgången mindre god och betydligt sämre än under mot
svarande tid 1907. Arbetsstyrkan vid en större fabrik har bibehållits vid samma nu
merär som fornt. c:a 525 man; arbetstiden har inskränkts; rik tillgäng på arbetskraft. 

Göteborg. Vid ett kamgamsspinneri var arbetstillgången tämligen god, bättre 
än nnder föregående kvartal; arbetstiden har dock under oktober i någon mån redu
cerats. 

Inom färgeri-, trikotage- och bandfabrikationen var arbetstillgången normal, bättre 
nnder föregående kvartal. Vid ett arbetsställe sysselsattes under kvartalets månader 
resp. 387, 399 och 400 arbetare. God tillgång på arbetskraft, i synnerhet på manlig 
sådan. Öfvertidsarbete har förekommit med två timmar dagligen. 

Arbetstillgången inom färgeribranschen var ungefär densamma som under mot
svarande kvartal 1907, mindre däremot inom trikotage- och bandfabrikationen. 

Inom möbeltygsbranschen var arbetstillgången mindre god; god tillgång på ar
betskraft. 

Karls tad. God arbetstillgång. Tidvis brist på kvinnliga arbetare. 
Gäfle. I bomullsbranschen var arbetstillgången mindre god med normal tillgång 

på arbetskraft; vid en fabrik förkortad arbetstid. 
I ullspinneriet var däremot arbetstillgången god; normal tillgång på arbetskraft, 
Repslageriyrket hade mindre god och sedan föregående kvartal försämrad arbets

tillgång. 

Beklädnadsindustrien. 

Hattillverkningen. 

Stockholm. Inom stråhattillverkningen har arbetstillgången varit fullt till
räcklig, enär under kvartalet tillverkning af stråhattar för leverans till våren 1909 
ägt rum. 

Karlskrona. Konjunkturerna mindre goda. Reducering af arbetstid och arbets
styrka. 

Malmö. Arbetstillgången normal. 

Skrädderi- och sömnadsyrket. 

Uppsala. Arbetstillgången god och sedan föregående kvartal förbättrad. 
Eski ls tuna. Arbetstillgången god. Förbättring sedan föregående kvartal. 
Norrköping. Tämligen god arbetstillgång. 
Kalmar. God arbetstillgång; förbättring sedan föregående kvartal. 
Karlskrona. Arbetstillgången god; tillgången på arbetskraft däremot ganska 

knapp. 
Kris t ianstad. Inom herrskrädderiet mindre god arbetstillgång, sämre än nnder 

samma tid föregående år; öfverflöd på sömmerskor har förekommit. 
Malmö. Arbetstillgången dålig; betydligt sämre än under motsvarande tid före

gående år. 
Lund. Dålig arbetstillgång; 45 af yrkets arbetare arbetade endast 30 timmar i 

veckan. 
Hälsingborg. Arbetstillgången bättre än under närmast föregående kvartal på 

grund af säsong, men sämre än nnder motsvarande tid de närmast föregående åren. 
Inom linnesömnadsbranschen normala förhållanden, något sämre än nnder före

gående år. 
Halmstad. Ställningen sämro än under sista kvartalet 1907, bättre än under 

närmast föregående kvartal. 
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G ö t e b o r g . Inom skrädderiyrket var arbetstillgången ganska god, bättre än un
der föregående kvartal; god tillgäng på arbetskraft. 

Inom damkonfektionsbranschen var arbetstillgången — i likhet med såväl före
gående som motsvarande kvartal i fjol — god. Under förra hälften af kvartalet var 
full sysselsättning med fabrikationen af vinterplagg; under senare hälften af kvartalet 
påbörjades konfektionering af sommarplagg. 

E t t konfektionsaktiebolag sysselsatte nnder okt. 635, nov. 657 och dec. 660 arbetare: 
härtill kommer administrationspersonalen med 138 personer samt dessntom den mängd 
af sömmerskor, som äro sysselsatta med arbete i hemmen. Motsvarande siffror under 
föregående och motsvarande kvartal i fjol voro: 

under juli, ang. och sept. resp. 624, 640 och 630 personer ; administrationspersonal 112 : 
» okt., nov. och dec. 1907 resp. 672,665 och 670 » : » 110 

På arbetskraft har — i motsats till såväl föregående som motsvarande kvartal 
i fjol — varit god tillgång, beroende därpå, att de arbetssökandes antal varit särdeles 
stort, men endast ett fåtal kunnat antagas, till följd af att man under modellsäsongen 
kunnat reda sig med den gamla arbetsstyrkan. 

Veckoförtjänsten utgjorde i medeltal: för tillskärare kr. 3136 ; för 20 sömmerskor 
1 5 - 2 0 kr., för 252 1 0 - 1 4 5 0 och för 277 5—950; för 87 elever under 5 kr. 

Arbetstiden var den normala, 54 timmar per vecka. Öfvertidsarbete förekom en
dast i mindre utsträckning vid mönsterskärning och ritning. 

G ä f l e . Arbetstillgången mindre god med delvis öfverflöd på arbetskraft. För
kortad arbetstid har förekommit inom damskrädderibranschen. 

S u n d s v a l l . Arbetstillgången under okt. och nov. medelgod, under dec. god: 
normal tillgång på arbetskraft. 

Trikåfabrikationen. 

S t o c k h o l m . Medelgod arbetstillgång. Reducering af arbetstiden har fortfarande 
ägt rum inom branschen. Försämring i jämförelse med motsvarande kvartal 1907. 

K a r l s k r o n a . Arbetstillgången medelgod. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången dålig. Vid en trikåfabrik uppskattas tillverk

ningen ti l l en fjärdedel mindre än under samma tid föregående år; öfverflöd på arbets
kraft. 

Skomakeriyrket. 

S t o c k h o l m . Inom handskomakeriyrket och skofabriksindustrien mindre god 
arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången medelgod, dock någon försämring i jämförelse med 
föregående kvartal. 

N o r r k ö p i n g . Arbetstillgången största delen af kvartalet normal. 
K a l m a r . Arbetstillgången medelgod. 
K a r l s k r o n a . , Särskildt mot kvartalets slut god arbetstillgång. Öfvertidsarbete 

förekom under december på flera verkstäder. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mycket god. Den stora inskränkningen å fabri

kationen vid skofabrikerna under juli och augusti månader medförde en ökad arbets
tillgång under fjärde kvartalet. Vid Knisslinge skofabrik har öfvertidsarbete med 1 à 
2 t immar dagligen förekommit under november och december; brist på minderårig och 
kvinnlig arbetskraft. 

M a l m ö . Inom handskomakariyrket mindre god arbetstillgång. 
Inom skofabriksarbetarefacket var arbetstillgången något bättre, i slutet af kvar

talet normal. Af fackets c:a 700 arbetare voro 19 arbetslösa i tillsammans 342 dagar 
på grand af brist på arbete. 
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Hälsingborg. För handskoarbetarne har arbetstillgången varit medelgod; något 
öfverflöd på arbetskraft. 

Vid skofabrikerna god arbetstillgång; afsevärd förbättring i jämförelse med före
gående del af året, icke minst till följd af den inskränkning i produktionen, som före
togs nnder sommaren. Öfverflöd på arbetskraft förekom dock i någon mån, beroende 
p& att en del fabriker, som på grund af de dåliga konjunkturerna måst inställa driften, 
ännu icke äro i full verksamhet. 

Halmstad. Inom handskomakeriyrket var arbetstillgängen klen, i synnerhet mot 
slutet af kvartalet. 

På skofabrikerna har man däremot haft fullt upp med arbete. Sista kvartalet på 
året brukar också vara det bästa. Öfvertidsarbete har här måst tillgripas och uppgick 
under omkring 3 veckors tid till 2 timmar dagligen. 

Gäfle. God och något förbättrad arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 

Handsk-, möss- och pälsvarufabrikationen. 

Stockholm. Inom möss- och pälsvarufabrikationen god arbetstillgång med i 
hufvudsak liknande konjunkturer som under fjärde kvartalet 1907. 

Malmö. Arbetstillgängen normal och bättre än under förra kvartalet. 
Lund. Inom handsktillskämingen förbättrad arbetstillgång sedan föregående 

kvartal, dock öfverflöd på arbetskraft under nov. och dec. månad. 
Hälsingborg. Arbetstillgängen inom handskmakareyrket dålig, dock något bättre 

än under närmast föregående kvartal. 
Gäfle. Pälsvarufabrikationen hade medelgod arbetstillgång: normal tillgång på 

arbetskraft. 

Annan beklädnadsindustri o. d. 

Stockholm. Paraplybranschen bar under kvartalet haft medelgod arbetstillgång ; 
någon försämring i jämförelse med motsvarande kvartal 1907. 

Norrköping. Vid tvättinrättningarna god arbetstillgång. 

Malmö. Inom barberareyrket var arbetstillgängen något bättre än under före
gående kvartal, dock hafva 4 af organisationens 29 medlemmar gått arbetslösa under 
kvartalet. 

Läder-, bår- ooh giimmivaruindustrien. 

Stockholm. Borst- och penselbranschen har under kvartalet haft mindre god 
arbetstillgång; försämring i jämförelse med närmast föregående kvartal och motsvarande 
kvartal 1907. 

Uppsala . Inom sadelmakeribranschen god arbetstillgång med förbättring sedan 
föregående kvartal. 

Karlskrona. Inom garfveriindustrien voro förhållandena oförändrade. 
Kr i s t i ans tad . Arbetstillgången dålig inom sadelmakeriyrket. 
Malmö. Inom gummifabrikationen har arbetstillgången varit god. Inom sadel-

makari- och reseffektbranschen var arbetstillgången mindre god; förkortning af arbets
tiden har under kvartalets sista månad ägt rum med 1 à 2 timmar per dag. Af fackets 
35 arbetare hafva på grund af brist på arbete 13 gått arbetslösa i tillsammans 126 
dagar. 

Inom tapetserareyrket var arbetstillgången medelgod, något bättre än under samma 
tid föregående år. Förkortning af arbetstiden har förekommit under kvartalets sista 
månad med 2—3 timmar per dag. Af fackets 109 arbetare hafva på grund af brist på 
arbete 34 varit arbetslösa i tillsammans 582 dagar. 
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Lund. För sadelmakare och tapetserare mindre god arbetstillgång. Arbetstiden 
delvis reducerad. 

Hälsingborg. Inom sadelmakeri- och reseffektbranschen var arbetstillgängen 
dålig, sämre än under närmast föregående kvartal och afsevärdt sämre än under mot
svarande kvartal 1907. Öfverflöd på arbetskraft. 

Inom tapetserareyrket arbetstillgängen medelgod, något bättre än under föregående 
kvartal på grund af säsong, men sämre än under motsvarande tid föregående år. Del
vis öfverflöd på arbetskraft. 

Vid gummifabriken normal arbetstillgång. 
Halmstad. Inom läderindustrien har ställningen i det hela taget varit god. 
Karlstad. God tillgång på arbete. 
Gäfle. Läderfabrikerna hade god och oförändrad arbetstillgång; öfverflöd på 

arbetskraft. 
Sadelmakeriyrket hade medelgod arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 

Trävaruindustrien. 

Sågverk och brädgårdar. 

Norrköping. Vid härvarande skeppningsbrädgårdar dålig arbetstillgång. 
Karlskrona. Tillgången på arbete i afsevärd grad försämrad ; arbetstiden minskad 

till 41 timmar. Af stadens 25 organiserade brädgårdsarbetare voro 8 arbetslösa under 
tillhopa 430 dagar. 

Hälsingborg. Vid sågverk och brädgårdar var arbetstillgången på grund af den 
ringa byggnadsverksamheten mycket dålig. Öfverflöd på arbetskraft. 

Gäfle. Medelgod arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. På grund af större 
utskeppning under de två sista månaderna har vid utlastningen öfvertidsarbete före
kommit. 

Söderhamn. Medelgod arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft vid slutet af kvar
talet. En mindre brädgård inom distriktet har under kvartalet nedlagts. 

Luleå. Arbetstillgången mindre god; öfverflöd på arbetskraft samt reducering af 
arbetstiden har förekommit inom denna industri. 

Snickerier och annan träförädlingsindustri. 

Eski ls tuna . Arbetstillgången mindre god; försämring särskild t under kvartalets 
senare hälft; normal tillgång på arbetskraft i allmänhet. 

Hälsingborg. Inom fabrikssnickeriindustrien mindre god arbetstillgång med 
förkortad arbetstid och delvis minskad arbetsstyrka. 

Inom möbelfabrikationen var arbetstillgången mindre än under föregående kvartal. 
Jönköping. Arbetstillgången synnerligen dålig; betydlig försämring sedan näst 

föregående kvartal; öfverflöd på arbetskraft. 
Inom trätoffel- och takpappfabrikationen jämförelsevis god arbetstillgång; något 

sämre än under föregående kvartal; öfverflöd på arbetskraft. 
Arbetstillgången inom tändsticksasktillverkningen mycket god och bättre än 

nnder föregående kvartal ; öfverflöd på manlig men brist på kvinnlig och minderårig 
arbetskraft; förbättring i jämförelse med motsvarande tid föregående år. 

Karlskrona. Arbetstillgången inom fabrikssnickeriet uppgafs vara den sämsta, 
som under de senaste femton åren förekommit; arbetstiden har reducerats till 41 timmar 
i veckan. 

Möbelsnickeriet hade fortfarande god arbetstillgång, likaså tapetserareyrket; inom 
det sistnämnda yrket förekom under oktober öfvertidsarbete med 10 timmar i veckan. 
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Malmö. Inom möbelsnickarebranschen har arbetstillgången varit dålig. Af de 
370 arbetarne, som sysselsattes inom facket, halva en del på grund af brist på arbete 
änder kvartalet varit arbetslösa i tillsammans 2,338 dagar. 

Inom maskinsnickarefacket sysselsattes omkring 60 arbetare. För dessa hafva på 
grund af brist på arbete 333 arbetsdagar gått förlorade. Arbetstillgången var dålig och 
förkortning af arbetstiden ägde rum med 2—6 timmar per dag. 

Arbetstillgången god inom korgmakareyrket. 
Inom svarfvareyrket dålig arbetstillgång. 
Lund. Dålig arbetstillgång med reducerad arbetstid. 
Hälsingborg. Vid snickerifabrikerna dålig arbetstillgång. 
Arbetstillgången inom möbelindnstrien mindre god, ungefär densamma som under 

föregående kvartal, men afsevärdt sämre än under motsvarande tid 1907. Tillgången 
på arbetskraft större än behofvet. 

Arbetstillgången inom tunnbinderiyrket mindre god med delvis öfverflöd på 
arbetskraft. 

Arbetstillgången inom korgmakeriyrket god med normal tillgång på arbetskraft. 
Halmstad. Arbetstillgången ringa. Vid de tvenne största fabrikerna hararbetet 

under större delen af kvartalet legat nere till följd af ekonomiska svårigheter. Många 
snickeriarbetare sakna därför anställning. Det är dock ntsikt att arbetet åtminstone 
på den ena fabriken inom den närmaste tiden skall upptagas. 

Göteborg. Inom snickerifabrikerna var arbetstillgången mycket dålig, Bämre än 
under föregående och motsvarande kvartal 1907; god tillgång på arbetskraft. Redu
cering af arbetstiden har förekommit. 

Kar ls tad . Inom möbelindustrien mindre god arbetstillgång. 
Västerås. Normal tillgång på arbete och arbetskraft. Förhållandena i hnfvud-

sak desamma som under föregående kvartal samt motsvarande kvartal 1907. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsvall . Arbetstillgången under okt. god, om än något mindre än nnder sept., 

betydligt mindre nnder nov. och dec. Öfverflöd på arbetskraft. 
Malmberget. Vid Gellivare träförädlingsaktiebolag jämn arbetstillgång; öfver

flöd på arbetskraft. 

Kork/a brikationen. 

Stockholm. God arbetstillgång; i hufvudsak lika som under föregående kvartal 
samt motsvarande kvartal 1907. 

Malmö. Arbetstillgången dålig, sämre än under förra kvartalet. Förkortning af 
arbetstiden har ägt rum med 1, 2 och 3 timmar per dag. 

Göteborg. Inom korkarbetarefacket var arbetstillgången mindre god ; arbetstiden 
har förkortats med 2 timmar per dag. Tillgång på arbetskraft normal. 

Tramasse- och pappersindustri. 

Trämassefabriker och pappersbruk. 

Norrköping. Tämligen god arbetstillgång; något öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsvall . Arbetstillgången god liksom nnder föregående kvartal. 

Bokbinderiyrket. 

Uppsala. Arbetstillgången god och sedan föregående kvartal något förbättrad. 
Öfvertidsarbete har i rätt stor utsträckning förekommit. 
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Kris t ians tad . Arbetstillgängen god, bättre än nnder föregående kvartal; brist 
på arbetskraft. 

Malmö. Arbetstillgängen jämförelsevis god. 
Hälsingborg. Inom bokbinderi- och kartongfabriken har arbetstillgängen varit 

mycket god; normal tillgång på arbetskraft. 
Halmstad. Öfverallt ringa tillgång på arbete. Den dagliga arbetstiden kar 

minskats med 1 timme. Ställningen betydligt sämre än nnder slntet af år 1907. 
Karls tad. Tillgången på arbete var lika med föregående år. 
Gäfle. Medelgod och något förbättrad arbetstillgång med normal tillgång på 

arbetskraft. 
Sundsvall . Arbetstillgängen nnder okt. mycket god, nnder nov. och dec. god. 

Tapet fabrikationen. 

Norrköping. Normal arbetstillgång. 
Kalmar. Arbetstillgängen dålig, sämre än nnder föregående kvartal ; förkortning 

af arbetstiden har ägt rum. 

Grafisk industri. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgång. Någon förbättring i jämförelse med när
mast föregående kvartal men däremot försämring i jämförelse med motsvarande kvar
tal 1907. 

Uppsala. Arbetstillgängen har sedan föregående kvartal något försämrats. 
Norrköping. God arbetstillgång å tryckerierna. Af fackets 150 org. arbetare 

voro nnder kvartalet 10 arbetslösa. 
Jönköping. Arbetstillgängen nnder medelmåttan; försämring i jämförelse med 

föregående kvartal och motsvarande kvartal 1907; normal tillgång på arbetskraft. 
Kalmar. Arbetstillgängen god; öfverflöd på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgängen god. 
Lnnd. Arbetstillgängen god. 
Hälsingborg. Arbetstillgängen liksom under föregående kvartal dålig. Öfverflöd 

på arbetskraft. På grund af bristande arbetstillgång voro nnder kvartalet 10 medlemmar 
arbetslösa i sammanlagdt 428 dagar. 

Halmstad. God arbetstillgång; ställningen i det hela taget oförändrad. 
Göteborg. Tämligen god arbetstillgång. 
Gäfle. Arbetstillgängen mindre god med normal tillgäng pä arbetskraft. 
Sundsvall . Arbetstillgängen god liksom under föregående kvartal. 
Lnleå. Tillgången på arbete inom den grafiska industrien har nnder kvartalet 

varit god. 

Malmförädlingsindnstrien. 

Hälsingborg. Vid Hälsingborgs kopparverk har arbetstillgängen varit god 
med undantag för brikettverket, som nedlades den 26 nov. Härigenom blefvo c:a 50 
arbetare arbetslösa. 

Gäfle. Mindre god och ytterligare försämrad arbetstillgång med förkortad arbets
tid och öfverflöd på arbetskraft. 

Lnleå. Tillgången på arbete inom tackjärnstillverkningen var nnder kvartalet 
dålig; en del tillverkningar hafva väsentligt inskränkts. Arbetsstyrkan inom detta fack 
uppgick under okt. till 214, nov. 184 samt under dec. 174 man. Öfverflöd på arbets
kraft; inskränkning i arbetstiden har ägt rum. 
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Metallindustrien. 

Järn- och stålvarufabriker samt gjuterier. 

Stockholm. Inom vågtill verkningen ringa arbetstillgång ; försämring i jämförelse 
med motsvarande kvartal 1907. Redncering af arbetstiden har förekommit nnder dec. 
månad. 

Inom fotogenkökstillverkningen medelgod arbetstillg&ng. 
Eski ls tuna . Arbetstillgången rätt god; förbättring sedan föregående kvartal; 

öfverflöd på arbetskraft. 
Inom fickknifsfabrikationen dålig arbetstillgång. 
Jönköping. Inom vapen-, velociped-, gjutgods- och symaskinstillverkningen har 

tillgången å arbete varit fullt tillräcklig och bättre än nnder föregående kvartal; 
snarare öfverflöd än brist på arbetskraft; försämring i jämförelse med motsvarande tid 
föregående år. 

Inom vågfabrikationen medelgod arbetstillgång; förkortning af arbetstiden. 
Karlskrona. Inom gjnteribranschen var arbetstillgången mycket dålig; arbets

tiden utgjorde 50 timmar i veckan; öfverflöd på arbetskraft. 
Äfven i öfrigt mindre goda konjunkturer inom jämvaruindustrien. 
A härvarande lampfabrik har arbetstiden minskats från 59 till 52 timmar i veckan. 
Endast en arbetsgifvare, sysselsättande omkring 450 arbetare, anmälde god arbets

tillgång. 
Malmö. Arbetstillgången inom gjuteriyrket mindre god. Af 92 arbetare, som 

sysselsattes inom facket, voro en del arbetslösa i tillsammans 1,410 dagar. 
Lund. Inom järn- och metallindustrien dålig arbetstillgång. 
Hälsingborg. Vid en fabrik, som tillverkar kassaskåp och lås, var arbetstill

gången god. 
Göteborg. Inom metallindustrien mycket dålig arbetstillgång; en firma med 38 

arbetare har inskränkt arbetstiden till 37 timmar per vecka. 
Karlstad. Inom gjuteriyrket var arbetstillgången mindre god. Arbetsförtjänsten 

vid ackordsarbete har uppgått till 30 à 35 kr. samt vid timanöning till 20 à 24 kr. 
per vecka. 

Västerås. Normal tillgång på arbete; öfverflöd på arbetskraft ; någon försämring 
i jämförelse med närmast föregående kvartal. 

Gäfle. Gjuterierna hade mindre god arbetstillgång liksom under föregående 
kvartal; sämre än under fjärde kvartalet 1907; öfverflöd på arbetskraft. 

Smidesyrket. 

Stockholm. Medelgod arbetstillgång. 
Norrköping. Medelgod arbetstillgång; 15 smeder och hofslagare voro arbetslösa 

vid dec. månads utgång. 
Malmö. Arbetstillgången mindre god. 
Hälsingborg. Arbetstillgången mindre god på grund af ringa byggnadsverksam

het. Öfverflöd på arbetskraft. 
Falun. God arbetstillgång. Öfvertidsarbete har förekommit. 
Gäfle. Medelgod men försämrad arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 

Bleck- och plåtslageriyrket. 

Uppsala. Arbetstillgången försämrad under kvartalet, isynnerhet under sista 
månaden. 
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Eski ls tuna . Arbetstillgången mindre god till följd af förminskad byggnads
verksamhet; arbetstiden förkortad till 42 timmar. 

Norrköping. TJnder senare delen af kvartalet mindre god arbetstillgang; af 
fackföreningens c:a 70 medlemmar voro under kvartalet 8 arbetslösa. 

Kalmar. God arbetstillgang, förbättring sedan föregående kvartal; öfverflöd på 
arbetskraft. 

Kar lskrona . Arbetstillgången försämrad; öfverflöd.på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången mindre god. 
Hälsingborg. Arbetstillgången dålig och betydligt sämre än nnder samma tid 

1907. Under nov. och dec. var arbetstiden reducerad på grund af bristande arbets
tillgang. Bleck- och plåtslagarefackföreningen, som räknar ett 30-tal medlemmar, hade 
nnder kvartalet 11 arbetslösa med tillsammans 312 förlorade arbetsdagar. 

Halmstad. Ganska god tillgång på arbete under okt. och nov.; under dec. vä
sentlig försämring; arbetstiden under dec. reducerad med 1 à 2 timmar dagligen; öfverflöd 
på arbetskraft. 

Väs terås . Inom plåtslageriyrket mindre god arbetstillgang; af fackföreningens 
26 medlemmar hafva nnder kvartalet 5 varit arbetslösa på grund af brist på arbete. 

Gäfle. Dålig och försämrad arbetstillgang med öfverflöd på arbetskraft. 

Annan metallindustri. 
Stockholm. Inom guldstnedsyrket medelgod arbetstillgang med förbättring sedan 

föregående kvartal. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. 

Den mekaniska verkstadsindustrien. 

Stockholm. Medelgod — mindre god arbetstillgang; försämring i jämförelse med 
motsvarande kvartal 1907. Eeducering af arbetstiden har under kvartalet förekommit 
i stor utsträckning. 

Uppsala. Arbetstillgången medelgod och förbättrad sedan föregående kvartal: 
i någon mån öfverflöd på arbetskraft. 

Esk i l s tuna . Ringa arbetstillgang; öfverflöd på arbetskraft. Reducering af 
arbetstiden har förekommit. 

Norrköping. Oaktadt ett par verkstäder rapportera god arbetstillgang, torde 
denna i det stora hela hafva varit mindre god, såsom ock rapporteras från arbetarehåll. 
Järn- och metallarbetareförbundets afdelning räknade under okt. 597, under nov. 590 
och under dec. 587 medlemmar, af hvilka den 1 dec. 56 och den 31 dec. 67 voro 
arbetslösa. 

Jönköping. Arbetstillgången liksom under föregående kvartal mindre god; normal 
tillgång på arbetskraft; förkortning af arbetstiden har förekommit. 

Kalmar. Medelgod arbetstillgang; försämring sedan föregående kvartal. 
Kr i s t i ans t ad . Arbetstillgången dålig, sämre än under föregående kvartal ; öfver

flöd på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången mindre god; c:a 1500 arbetare sysselsattes inom denna 

industri; af dessa hafva en del under kvartalet varit arbetslösa i tillsammans 6,858 
arbetsdagar. 

l u n d . På samtliga mekaniska verkstäder reducerad arbetstid. Mekaniska hjälp
arbetare hafva på grund af arbetslöshet förlorat 1,445 arbetsdagar. 

Hälsingborg. Arbetstillgången dålig. Vid en mekanisk verkstad reducerades 
arbetstiden från 57 till 45'/2 timmar per vecka, hvarjämte ett mindre antal arbetare 
permitterades. Af järn- och metallarbetareförbundets c:a 350 medlemmar voro under 
kvartalet 69 arbetslösa 1 tillsammans 592 arbetsdagar. 
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H a l m s t a d . God arbetstillgång; öfverflöd pä arbetskraft, särskildt på ej yrkes-
kunnigt folk. 

G ö t e b o r g . Arbetstillgången mindre god, ungefär densamma som under föregående, 
men sämre än under motsvarande kvartal 1907 ; god tillgång på arbetskraft, i synnerhet 
på grofarbetare och icke yrkesskickliga arbetare. 

Vid en härvarande verkstad sysselsattes nnder kvartalets månader resp. 958, 925 
och 904 arbetare mot 963, 964 och 960 nnder föregående kvartal. 

K a r l s t a d . Inom maskinindustrien jämn arbetstillgång; öfverflöd på arbetare har 
dock förekommit. 

F a l n n . Mindre god arbetstillgång inom vagn- och maskintillverkningen. 
G ä f l e . Arbetstillgången dålig och försämrad med öfverflöd på arbetskraft. 
S ö d e r h a m n . Arbetstillgången mindre god, sämre än under föregående kvartal; 

öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Vid de mekaniska verkstäderna var arbetstillgången sämre än under 

föregående kvartal; öfverflöd på arbetskraft förekom. 

Skeppsvarfven. 

S t o c k h o l m . Vid kungl. flottans varf fortfarande mycket god arbetstillgång inom 
samtliga afdelningar. Brist på yrkesknnniga maskinarbetare, plåtslagare och smeder. 

Vid de enskilda varfven fortfarande dålig arbetstillgång med öfverflöd på arbets
kraft. Af varts- och mek. hjälparbetarefackföreningens c:a 250 medlemmar hafva under 
kvartalet 23 varit arbetslösa på grund af bristande tillgång på arbete med tillsammans 
516 förlorade arbetsdagar. 

H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången dålig och sämre än under något af de senaste 5 
åren. Arbetstiden var förkortad till 45 Vs timmar per vecka från förra hälften af okt. 
intill den 8 dec, då den utsträcktes till den normala. Arbetsstyrkan utgjorde 132 man 
under okt., 130 nnder nov. och 139 under dec. 

Annan maskinindustri. 

M a l m ö . Inom elektromekaniska branschen mindre god arbetstillgång. 
G ö t e b o r g . Inom pianoindustrien var arbetstillgången ganska god och ungefär 

lika med såväl föregående som motsvarande kvartal 1907. 
V ä s t e r å s . Inom den elektriska och elektromekaniska branschen medelgod arbets

tillgång. Konjunkturerna lika med föregående men sämre än motsvarande kvartal 1907. 
Öfverflöd på icke yrkeskunnigt folk. 

Jord- och stenindustri . 

Stenhuggeribranschen. 

S t o c k h o l m . Mindre god arbetstillgång; försämring sedan föregående kvartal ; 
öfverflöd på arbetskraft. 

U p p s a l a . Arbetstillgången har varit synnerligen dålig. De flesta arbetare inom 
facket ha sökt arbete på annat håll. 

K a r l s k r o n a . Marknaden i allmänhet tryckt; flerstädes förekommo mindre löne
sänkningar: tillgången på arbetskraft god. 

Ma lmö . Arbetstillgången dålig. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången mindre god. 
G ö t e b o r g . Inom stenhuggeri- och kakelugnsindustrien var arbetstillgången 

mindre god. 

15—09204. 
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Kakel- och lerkärlsindustrien. 

U p p s a l a . Arbetstillgången för kakelugnsmakare har varit dålig och sedan före
gående kvartal försämrad. På en fabrik med ett 30-tal arbetare har förkortning af 
arbetstiden förekommit på grnnd af bristande arbetstillgång. Öfverflöd på arbetskraft. 

N o r r k ö p i n g . Dålig arbetstillgång, sämre än på lång tid förut; arbetsstyrkorna 
betydligt reducerade. 

K a l m a r . Arbetstillgången dålig; öfverflöd på arbetskraft; förkortning af arbets
tiden har under kvartalet ägt rum. 

K a r l s k r o n a . Tillgången på arbete dålig; öfverflöd på arbetskraft. 
G ö t o b o r g . Inom lerkärlsindustrien var arbetstillgången god liksom under såväl 

föregående som under motsvarande kvartal 1907. 
l ' a l u n . Arbetstillgången har varit medelgod inom kakeltillverkningen; öfverflöd 

på arbetskraft. 
Gäf le . Vid kakelfabriken var arbetstillgången mycket dålig; reducering af såväl 

arbetstid som arbetsstyrka har förekommit. 
Lerkärlsindustrien hade mindre god arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 

Tegelindustrien. 

Malmö . Mindre god arbetstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången dålig: öfverflöd på arbetskraft. 
Gä f l e . Dålig arbetstillgång från kvartalets början och ytterligare försämrad mot 

slutet: öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Vid ångtegelbruket var arbetstillgången under oktober sämre än 

under september. Vid bruket sysselsattes under okt. 64, under nov. 28 och under dec. 
ö arbetare. Öfverflöd på arbetare förekom under hela kvartalet. 

Glasindustrien. 

Gäf le . God och jämn arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången ijämn och god liksom under föregående kvartal 

samt motsvarande kvartal 1907 ; normal tillgång på arbetskraft. 

Kemisk-tekniska industrien. 

S t o c k h o l m . Inom såp- och tvåltillverkningen god arbetstillgång med normal 
tillgång på arbetskraft. 

Inom färgtillverkningen och sprängämncstillverkningen likaledes god arbetstillgång 
med normal tillgång på arbetskraft. 

N o r r k ö p i n g . Mindre god arbetstillgång. Vid en fabrik har på grnnd af för
sämrade konjunkturer några arbetare afskedats. 

J ö n k ö p i n g . Tillgången på arbete inom tändsticksfabrikationen tillfredsställande, 
normal tillgång på arbetskraft. 

Ma lmö. Arbetstillgången jämn. 
Inom konstgödningsämnestillverkningen mindre god arbatstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Inom snperfosfat- och svafvelsyre/abrikationen var arbetstillgången 

mindre god, sämre än under föregående kvartal. 
Gäf le . Mindre god och försämrad arbetstillgång med delvis öfverflöd på arbets

kraft. 
Inom guldlistarbetareyrket god arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
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Byggnadsindustrien. 

Husbyggnadsarbeten. 

S t o c k h o l m . Inom asfalt- och cementbranschen mindre god arbetstillgång med 
försämring sedan föregående kvartal. 

Omfattningen af arbetslösheten bland medlemmarne inom Stockholms cement-
gjuteriarbetarefackförening under 1908 års fjärde kvartal jämfördt med samma kvartal 
under närmast fÖTegående år, framgår af följande öfversikt: 

O k t o b e r . N o v e m b e r . D e c e m b e r . 

U p p s a l a . Konjunkturerna inom byggnadsverksamheten voro betydligt försämrade, 
särdeles under den senaste månaden, under hvilken nära nog all byggnadsverksamhet 
afstaauat. Öfverflöd på arbetskraft var i hög grad rådande inom alla hithörande fack. 
Hos en byggmästare, som ännu i början af november sysselsatte ett 100-tal arbetare, 
voro i slutet af december endast omkring 25 arbetare anställda. Af de inemot 500 
arbetare, som i slutet af föregående kvartal hade sysselsättning i härvarande byggnads
industri, torde vid ifrågavarande kvartals slut knappt 100 haft anställning. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången mindre god: försämring; öfverflöd på arbetskraft. 
N o r r k ö p i n g . Knapp arbetstillgång. Vid fattigvårdsstyrelsens byggnadsföretag 

och vid rådhusbyggnaden sysselsattes närmare 300 man. Grof- osh fabriksarbetare
förbundets afdelning räknade under okt. 408, under nov. 402 och under dec. 401 med
lemmar; af dessa voro under kvartalet 254 arbetslösa med sammanlagdt 4,563 förlorade 
arbetsdagar. 

Inom kakelugnsmakareyrket dålig arbetstillgång. 
Af murarefackiöreningens 170 medlemmar ha under okt. 12, under nov. 23 och 

under dcc. 35 varit arbetslösa. 
J ö n k ö p i n g . Dålig arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
K a l m a r . Arbetstillgången medelgod. Försämring sedan föregående kvartal. 
K a r s k r o n a . Byggnadsindustrien låg under kvartalet så godt som alldeles nere. 

Endast vid ett större byggnadsföretag pågingo grnndläggningsarbeten, hvarjämte rif-
nings- och röjningsarbeten för nytt btndshöfdingeresidens verkställdes. I öfrigt inga 
nya byggnadsföretag. 

Af stadens 67 murare voro under okt. 41 och under de båda öfriga månaderna 64 

arbetslösa. 
Af byggnadsträarbetarne, c;a 65, voro under kvartalets månader resp. 25, 37 och 48 

arbetslösa med ssmmanlagdt 2,S60 förlorade arbetsdagar. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mindre god liksom under föregående kvartal. 
Malmö. Arbetstillgången i allmänhet mycket ringa. Sålunda rapporterade ve

derbörande fackföreningar, att den 12 december 226 murare, 203 trävaruarbetare, 283 
målare ech 742 grofarbetare voro arbetslösa. 
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M a l m ö . Arbetstillgången bland bildhuggarne mycket dålig Förkortning af arbets
tiden har förekommit. Af fackets 22 arbetare hafva en del varit arbetslösa i tillsam
mans 438 dagar. 

Inom gipsarbetarebranschen mindre god arbetstillgång. Af organisationens 47 med
lemmar voro imder kvartalet en del arbetslösa i tillsammans 695 dagar pä grund af 
arbetsbrist. 

L u n d . För byggnadsindustriens arbetare upphörde arbetet tidigare än under före
gående år. Någon privat byggnadsverksamhet har ej planerats för vintern. Arbets
tillgängen dålig och stor arbetslöshet bland dessa arbetare. 

H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången dålig och sämre än sedan flera år tillbaka. 
Inom murarnes fackförening med c:a 240 medlemmar voro 215 arbetslösa i till

sammans 2,016 dagar. 
Inom mureriarbetsmännens fackförening med c:a 160 medlemmar, voro en del 

arbetslösa i tillsammans 1.860 dagar. 
Byggnadsträarbetarnes fackförening räknade under kvartalet i medeltal 180 med

lemmar, hvaraf 60 voro arbetslösa i 2,952 dagar. 
H a l m s t a d . Arbetstillgången ringa. Om man undantager ett större bygge, som 

en byggmästare, för att kunna behålla sina gamla arbetare, för egen räkning utför, har 
byggnadsverksamheten legat sä godt som alldeles nere. Något enskildt byggnadsföretag 
af betydenhet kommer helt visst ej under nu ingångna år att påbörjas, då rätt stort 
öfverflöd på lägenheter redan nu förefinnes. Ny tullhusbyggnad kommer dock at t med 
snaraste uppföras. 

G ö t e b o r g . Inom byggnadsindustrien var arbetstillgången i jämförelse med de 
senare årens verksamhet vid denna tid af året betydligt reducerad; byggnadsverksam
heten låg under kvartalet så godt som nere; till följd häraf rådde stor arbetslöshet 
bland byggnadsarbetarne. Af c:a 500 org. murare och c-a 1,000 org. måleriarbetare 
voro de flesta utan arbete. 

Bland byggnadssnickare, timmermän och kakelugnsmakare rådde likaledes stor 
arbetslöshet. 

V ä s t e r å s . Inom murarefacket dålig arbetstillgång, sämre än under närmast före
gående kvartal. Af fackföreningens 60 medlemmar voro under okt. 8, nov. 16 samt 
under dec. 46 arbetslösa på grund af bristande tillgång på arbete. 

G ä f l e . Dålig och ytterligare försämrad arbetstillgång med öfverflöd på arbets
kraft. 

Målning och glasmästerirörelsc. 

S t o c k h o l m . Inom guldlistarbetareyrket god arbetstillgång med normal tillgång 
på arbetskraft. 

U p p s a l a . Arbetstillgången, som under förra delen af kvartalet ännu var tämligen 
god, blef under den senare hälften betydligt försämrad; öfverflöd på arbetskrafter. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången mindre god; försämring; öfverflöd på arbetskraft. 
Arbetstiden under okt. 8, under nov. 7 samt under dec. 5 timmar per dag. 

N o r r k ö p i n g . Dålig arbetstillgång. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången dålig. Af stadens 90 arbetare inom målarefacket 

voro under okt. 24 arbetslösa med 327 förlorade arbetsdagar, under nov. 57 med 1,206 
förlorade arbetsdagar samt under dec. 72 med 1,727 förlorade arbetsdagar. 

H ä l s i n g b o r g . Inom måleriyrket var arbetstillgången mycket dålig. Af fack
föreningens 161 medlemmar voro under nov. och dec. 97, på grund af bristande arbets
tillgång. arbetslösa i 2.246 dagar. 

Glasmästeriyrket hade mindre god arbetstillgång; tillgången på arbetskraft större 
än behofvet. 

H a l m s t a d . Inom måleriyrket var i allmänhet ganska god tillgång på arbete: 
arbetstiden var emellertid under sista tiden betydligt minskad. 
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G ö t e b o r g . Inom glasmästeriyrket voro arbetsförhållandena jämförelsevis goda. 
Gäf le . Måleriyrket hade medelgod med nnder kvartalet försämrad arbetstillgâng; 

öfverflöd på arbetskraft. 
Glasmästeriyrket hade mindre god om ock något förbättrad arbetstillgâng med 

normal arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Inom måleriyrket var arbetstillgången under okt. god, nnder nov. 

mindre god och under dec. dålig. Under de båda senare månaderna öfverflöd på 
arbetskraft. 

Annan byggnadsindustri. 

S t o c k h o l m . Inom gas- och vattenledningsbranschen god arbetstillgâng med 
normal tillgång på arbetskraft. 

K a r l s k r o n a . Af 170 grofarbetare voro under kvartalet 75 arbetslösa med ti l l
hopa 1,080 förlorade arbetsdagar (däraf dock 25 arbetslösa på grund af strejk). 

H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången vid stadens allmänna arbeten var nnder kvar
talet ytterst ringa. Stort öfverflöd på grofarbetare. På grund af den rådande arbets
bristen beslöto stadsfullmäktige i december, efter framställning från de arbetslöses för
ening, dels att fortast möjligt igångsätta beslutade arbeten och dels anslå ytterligare 
medel till några extra gatnarbeten. 

K a r l s t a d . Bland grofarbetarne råder för närvarande stor brist på arbete. 
F a l u n . Arbetstillgången dålig bland grofarbetare : öfverflöd på arbetskraft. 
Gäf le . Mindre god och försämrad tillgång på rörläggningsarbeten; öfverflöd på 

arbetskraft. 
Tillgången på telegrafbyggnadsarbete dålig och försämrad med öfverflöd pä ar

betskraft. 
Skorstensfejareyrket hade oföräudradt god arbetstillgâng. 
Tillgången på grofarbete var dålig och under kvartalet ytterligare försämrad med 

ständigt öfverflöd på arbetskraft. 

Belysning och vattenledning. 

S t o c k h o l m . Vid Stockholms gasverk god arbetstillgâng, dock öfverflöd på 
arbetskraft. 

Ma lmö. Gasverks- och elektricitetsarbetarne hade jämn arbetstillgâng. 
H ä l s i n g b o r g . Vid stadens gas- och elektricitetsverk var arbetstillgången god 

och den för årstiden vanliga; vid vattenverket var arbetstillgången ringa. 
G ö t e b o r g . Vid gasverket var arbetstillgången den vanliga. 

Transportarbete. 

N o r r k ö p i n g . Från Norrköpings stufveriaktiebolag rapporteras god arbetstillgâng; 
från arbetarehåll dålig arbetstillgâng med öfverflöd på arbetskraft. 

Mindre god arbetstillgâng i åkerifacket. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången för stnfveriarbetarne under kvartalet mycket god. 
M a l m ö . Handelsarbetarne och varuutkörarne hade jämn arbetstillgâng. 
Inom åkerirörelsen dålig arbetstillgâng. Flera åkeriägare hafva upphört med 

rörelsen. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången inom åkerirörelsen dålig, hnfvudsakligen till 

följd af stagnationen inom byggnadsverksamheten. Öfverflöd på arbetskraft. 
Inom stufveribranschen god arbetstillgâng, bättre än under föregående kvartal. 

Arbetskraften mer än tillräcklig. 
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G ö t e b o r g . Inom transportarbetarefacket, särskildt varuutköming, var arbets
tillgången jämförelsevis god. med andantag för december, då arbetstillgången var mycket 
dålig. Arbetstillgången var sämre än nnder motsvarande kvartal 1907 och betydligt 
sämre än under motsvarande tid 1906. 

Inom spårvägsrörelsen var arbetstillgången fortfarande god. 
Inom kolbärarefacket var arbetstillgången god, något bättre än nnder föregående 

kvartal: god tillgång på arbetskraft. 
Inom kol- och vedbranseben var arbetstillgången god, betydligt bättre än nnder 

föregående kvartal men något mindre än nnder motsvarande kvartal 1907: god tillgång 
på arbetskraft. 

Inom sjöfartsnäringen var arbetstillgången dålig. 
Vid hamnarbetet var tillgången på arbete jämförelsevis god, bättre än nnder före

gående kvartal, med undantag för december; god tillgång på arbetskraft. 
K a r l s t a d . 30 stufveriarbetare voro ntan arbete sedan i midten af dec. 
Gäf le . Hyrkuskyrket hade god och jämn arbetstillgång, ehuru dock öfverflöd på 

arbetskraft. 
Hamnarbetet hade dålig och försämrad arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Sjömans- och eldareyrket hade dålig och nnder kvartalet försämrad arbetstillgång 

med öfverflöd på arbetskraft. 
L u l e å . Vid Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolags malmutskeppningsplats å Svart-

ön invid Luleå har till följd af under kvartalet införd förändrad drift arbetarnes antal 
minskats med c:a 40 man. Öfverflöd på arbetskraft har under kvartalet förelegat. 

Öfversikt af arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
i Sverige år 1908. 

(Preliminär redogörelse.) 

Under år 1908 hafva, enligt ingångna uppgifter, inträ/fat 293 
arbetsinställelser, h vilka, sâvidt bekant, direkt berört inalles 1,403 
arbetsgifvare samt 39,691 arbetare. Af konflikterna hafva 82 börjat 
under årets första, 113 under andra, 67 under tredje samt 31 under 
fjärde kvartalet. Arbetsinställelsernas antal och omfattning, jämfördt 
med arbetsinställelserna nnder närmast föregående år, framgår af ta
bellen å sid. 216—217. 

Af samma tabell framgår jämväl, i hvad mån de olika yrkes
grenarna berörts af de under året påbörjade arbetsinställelserna. 

Till sin karaktär äro 226 arbetsinställelser strejker, 34 lockouter 
och 33 af blandad, obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare utgör enligt tillgängliga 
uppgifter 1,403 samt antalet direkt berörda arbetare. 39,691. 
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Af dessa arbetare berördes 16,965 af ofvannämnda 226 strejker, 
2,703 af de 34 lockouterna samt 20,023 arbetare af de 33 arbetsin
ställelserna af blandad, obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

Antalet förlorade arbetsdagar till följd af konflikter, påbörjade 
under år 1908, utgjorde såvidt kändt närmare 1,775,000, hvilken 
siffra dock måste anses vara något för låg, alldenstund någon beräk
ning af förlorade arbetsdagar icke kunnat ske i ett fåtal fall på 
grund af bristande uppgifter om antalet direkt berörda arbetare eller 
om konflikts varaktighet. Dessutom äro 14 konflikter ännu vid af-
gifvandet af denna redogörelse (15 maj) fortfarande pågående, hvar-
för någon beräkning af antalet förlorade arbetsdagar under dessas hela 
varaktighet icke kunnat ske. Kännbarast hafva konflikterna berört 
husbyggnadsyrket med c:a 680,000, skomakeriyrket med c:a 176,000, 
bokbinderiyrket med c:a 160,000, sockerindustrien med c:a 150,000 
samt hamnarbetet med c:a 123,000 förlorade arbetsdagar. 

Arbetsgifvarne hafva i 121 fall varit helt eller delvis organiserade 
samt i 104 fall oorganiserade; i 68 fall saknas uppgift om, huruvida 
de tillhört arbetsgivareorganisation eller ej. 

Arbetarne hafva i 258 fall helt eller delvis tillhört facklig or
ganisation; i 21 fall hafva de varit oorganiserade; i 14 fall saknas 
uppgift i detta afseende. 

Konflikternas hnfvudorsaker voro i 189 fall lönefrågor, i 36 fall 
organisationsspörsmål samt i 66 fall diverse andra orsaker; i 2 fall 
saknas uppgift om orsaken till arbetsinställelse. 

Lönefrågorna gällde i 124 fall löneförhöjning, i 17 fall löne
sänkning samt i 48 fall andra lönefrågor, t. ex. form för aflöningen, 
garanterad timlön vid ackordsarbete, kost- och logisystemets afskaf-
fande, utfående af till betalning förfallen innestående aflöning. 

Organisationsspörsmålen voro i 10 fall fordran på föreningsrät
tens erkännande, i 20 fall fordran på kollektivaftals införande samt 
i 6 fall andra organisationsspörsmål, t. ex vägran at t taga befatt
ning med blockeradt gods. 

Under gruppen andra orsaker inbegripas tvister om arbetstiden 
i 13 fall, om personliga förhållanden i 5 fall, om arbetares antagande 
och afskedande i 26 fall, om arbetets anordning i 4 fall, om tolk
ning af aftal i 4 fall samt om andra spörsmål i 14 fall; bland de 
sist nämnda orsakerna voro tvist om aftalstidens längd, nedläggande 
af arbetet för framtvingande af förhandlingar o. s. v. 

Beträffande resultatet kan meddelas, a t t af de 293 konflikterna 
77 hafva bilagts i enlighet med arbetarnes fordringar, 84 hafva ledt 
till arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda vill
koren och 101 hafva afgjorts genom kompromiss; i 17 fall är resultatet 
okändt och 14 konflikter äro ännu pågående. Af de 101 genom kom
promiss afgjorda konflikterna hafva 18 afslutats i hufvudsak enligt 
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arbetarnes fordringar, 14 i hufvudsak enligt arbetsgifvarens villkor 
samt 69 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: 

I 14 fall har statens förlikningsman medverkat vid konfliktens 
biläggande. 

Af de 293 redovisade arbetsinställelserna omfattade 1 (hamn
arbete) hela riket, berörande 21 arbetsgifvare och c:a 3,000 arbetare, 
1 (skofabrikationen) södra och mellersta Sverige, berörande 19 arbets
gifvare samt 2,950 arbetare, 1 (husbyggnadsarbete) mellersta Sverige, 
med undantag af Värmland, och dessutom Småland och Blekinge, 
berörande 554 arbetsgifvare och 12,633 arbetare samt 1 (flottnings-
arbetej delar af Jämtlands, Västernorrlands och Västerbottens län, 
berörande 2 arbetsgifvare och 600 arbetare. Återstående 289 arbets
inställelser hade lokal karaktär. Arbetsinställelserna fördelade sig 
på följande sätt inom de olika delarna af landet: 



ÖFVERSIKT AF ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE ÅR 1908. 215 

För öfrigt kan anmärkas, att, enligt de föreliggande uppgif
terna, 250 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar parterna 
emellan, under det att i 39 fall några dylika icke ägde rum ; i 4 fall 
saknas uppgift i förevarande afseende. 

I fråga om aftals- och kontraktsbrott erkännes af arbetsgifvaren 
i 4 och arbetarne i 5 fall, att aftalsbrott förelegat; i 2 fall erkännes 
aftalsbrott af arbetarne, men beskylla dessa jämväl arbetsgifvaren 
för aftalsbrott; i 1 fall erkänner arbetsgifvaren, men beskyller sam
tidigt arbetarne för aftalsbrott. I ytterligare 22 fall framkasta ar
betarne beskyllning mot arbetsgifvaren, i 37 fall arbetsgifvaren mot 
arbetarne beskyllning i detta afseende; i 3 fall beskylla parterna 
hvarandra ömsesidigt för aftalsbrott. I 100 fall uppgifves samstäm
migt intet aftals- eller kontraktsbrott hafva förekommit; i 76 fall, 
angående hvilka uppgift föreligger endast från ena parten, besvaras 
frågan likaledes nekande; i 42 fall saknas uppgift härom. 

') Ö s t r a S v e r i g e omfattar Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands 
och Östergötlands län; S m å l a n d och ö a r n a : Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och 
Grottlands län; S ö d r a S v e r i g e : Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län; V ä s t r a 
S v e r i g e : Hallands, Göteborgs och Bohus, Älfsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Örebro 
län; N o r r a S v e r i g e : Kopparbergs, Gäfleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbot
tens och Norrbottens län. 

a) Uppgift saknas för 1 konflikt. 
3) - 2 konflikter. 
') , > , 3 . 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1908. 

(Preliminär redogörelse.) 

Fjärde kvartalet. 

Af förut redovisade under 1908 års tre föregående kvartal på-
började arbetsinställelser kvarstodo vid fjärde kvartalets början så
som olösta: 

n:r 29, 68, 71, 88, 140, 191, 200, 201, 213, 218,221, 227, 234, 239, 
243, 244, 255 och 256. 

När n:r 88, 200, 201, 218, 221, 227, 239, 243, 255 och 256 afslu-
tats, finnes angifvet i redogörelsen för närmast föregående kvartal. 

Af öfriga 8 arbetsinställelser äro numera såvidt kändt 2 afslu-
tade, nämligen: 

N:r 71, berörande bergssprängare, jordschaktare och stenhuggare vid Forshult 
(Värml. 1.), påbörjad d. 21 mars 1908, afslntad d. 25 jan. 1909 genom kompromiss i 
hnfvudsak enligt arbetsgifvarens villkor. 

N:r 244, berörande järnvägsbyggnadsarbetare invid Göteborg, påbörjad d. 4 sept. 
1908, afslntad d. H mars 1909 genom kompromiss. 

Af ifrågavarande konflikter kvarstå sålunda vid denna redo
görelses afgifvande såsom aktuella arbetsinställelser n:r 29, 68, 140, 
191, 213 och 234. 

Af under 1908 års fjärde kvartal påbörjade arbetsinställelser 
redovisas härnedan 31, hvilka, enligt nu tillgängliga uppgifter, direkt 
berört inalles 36 arbetsgifvare och 1,132 arbetare. Af konflikterna 
hafva 18 börjat i oktober, 8 i november och 5 i december. (För 
fjärde kvartalet under år 1907 voro de motsvarande siffrorna: 31 på
började arbetsinställelser — 13 i oktober, 11 i november och 7 i decem
ber — hvilka direkt berörde 58 arbetsgifvare och c:a 1,550 arbetare.) 

I hvad mån de olika yrkesgrenarna berörts af de under kvar
talet påbörjade arbetsinställelserna framgår af tabellen å sid. 221. 

Till sin karaktär äro 24 arbetsinställelser strejker och 7 lockouter. 
Antalet direkt berörda arbetsgifvare är kändt i samtliga fall och 

uppgår, som nämndt, till 36. Hela antalet direkt berörda arbetare ut
gör enligt tillgängliga uppgifter 1,132. 
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Af dessa arbetsgifvare och arbetare berördes 28 arbetsgifvare 
och 726 arbetare af ofvannämnda 24 strejker samt 8 arbetsgifvare och 
406 arbetare af de 7 lockouterna. 

Antalet under fjärde kvartalet förlorade arbetsdagar till följd af 
konflikter, p å b ö r j a d e under samma kvartal , utgjorde såvidt kändt 
något öfver 30,000, hvilken siffra dock är något för låg, alldenstund 
någon beräkning af förlorade arbetsdagar icke kunnat ske i 2 fall 
på grund af bristande 'uppgift om antalet berörda arbetare samt i 1 
fall på grund af bristande uppgift om konfliktens varaktighet. 

Y t t e r l i g a r e t i l l k o m m a omkr. 125,000 under årets fjärde kvartal 
förlorade arbetsdagar till följd af konflikter, påbörjade under 1908 
års tre föregående kvartal . Dessa förlorade arbetsdagar fördela sig 
på olika industrier sålunda: 

Arbetarne hafva i 30 fall helt eller delvis tillhört facklig orga
nisation; i 1 fall hafva de däremot icke varit organiserade. 

Konflikternas hufvudorsaker voro i 25 fall lönefrågor, i 4 fall 
organisationsspörsmål samt i 2 fall andra orsaker. 

Lönefrågorna gällde i 10 fall löneförhöjning, i 4 fall lönesänkning 
samt i 11 fall andra lönefrågor, t. ex. oförmåga hos arbetsgifvaren 
a t t betala till utbetalning förfallen aflöning, garanterad timlön vid 
ackordsarbete o. s. v. 

Organisationsspörsmålen voro i 1 fall fordran på föreningsrättens 
erkännande, i 2 fall fordran på kollektivaftals införande samt i 1 
fall andra organisationsspörsmål (fordran att enbart organiserade 
arbetare skulle anställas). 

Under gruppen andra orsaker inbegripas tvister om personliga 
förhållanden i 1 fall samt om arbetares antagande och afskedande i 
1 fall. — 1 1 fall har arbetarnes hufvudfordran uppgifvits vara kom
binerad med andra yrkanden. 

Beträffande resultatet kan meddelas, a t t af de 31 konflikterna 
hafva 11 bilagts i enlighet med arbetarnes fordringar, 8 hafva 
ledt t i l l arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda 
villkoren, 4 hafva afgjorts genom kompromiss, i 1 fall är resultatet 
okändt; 7 konflikter äro ännu pågående. Af de 4 genom kom
promiss afgjorda konflikterna har 1 afslutats i hufvudsak enligt 
arbetsgifvarens villkor, 1 i hufvudsak enligt arbetarnes fordringar 
samt 2 lösts efter ungefär lika stora eftergifter å ömse sidor. 

' j Häruti inberäknas jämväl förlorade arbetsdagar till följd af arbetsinställelser 
vid statens järnvägsbyggnader. 
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En sammanställning af de afslutade konflikternas orsaker och 
resultat, såvidt detta är kändt, ter sig på följande sät t : 

För öfrigt kan anmärkas, att, enligt de föreliggande uppgifterna, 
29 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar parterna emellan, 
under det att i 1 fall några dylika icke ägde rum ; i ett fall saknas 
uppgift härom. 

I fråga om aftals- och kontraktsbrott erkänner arbetsgifvaren i 1 fall 
a t t aftalsbrott förelegat. I 7 fall framkasta arbetarne mot arbets-

x) Ö s t r a S v e r i g e omfattar Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands 
och Östergötlands län; S m å l a n d och ö a r n a : Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och 
Gottlands län: S ö d r a S v e r i g e : Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län; V ä s t r a 
S v e r i g e : Hallands, Göteborgs och Bohus, Älfsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Örebro län: 
N o r r a S v e r i g e : Kopparbergs, Gäfleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län. 

2) Uppgift saknas för en konflikt. 

I 1 fall har statens förlikningsman medverkat vid konfliktens 
biläggande. 

Arbetsinställelserna, hvilka samtliga hade lokal karaktär, fördelade 
sig på följande sätt inom de olika delarna af landet: 
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gifvaren och i 1 fall arbetsgifvaren mot arbetarne beskyllning i 
detta afseende. I 7 fall uppgifves samstämmigt intet aftals- eller 
kontraktsbrott hafva förekommit; i 9 fall, angående hvilka uppgift 
föreligger endast från den ena parten, besvaras frågan likaledes ne
kande; i 6 fall saknas uppgift härom. 

Vidkommande här redovisade, under 1908 års fjärde kvartal in
träffade 31 konflikter hafva infordrade uppgifter inkommit från 
båda parterna i 13 fall, endast från arbetsgifvare i 8 fall, endast 
från arbetare i 9 fall samt från arbetsgifvare och kronolänsmannen 
i orten i 1 fall. 

Hela antalet under fjärde kvartalet 1908 pågående (under kvar
talet påbörjade samt från 1908 års tre föregående kvartal kvar
stående) arbetsinställelser utgjorde 54 med tillsammans c:a 156,000 
förlorade arbetsdagar. 

Arbetsinställelser, påbörjade under fjärde kvartalet 1908 inom olika näringsgrenar. 
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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. 



ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 4:DE KV. 1908. 223 

i Sverige, påbörjade under år 1908. 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 



224 ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 4:DE KV. 1908. 

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 1908. (Forts.) 
kvartalet. 
från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombud. 
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Sjukdomar och sjukdomsfrekvens bland vissa 
yrkesarbetare i Sverige.1 

II. 

Sågverks- och brädgårdsarbetare. 

Sjukkasserörelsen bland sågverksindustriens arbetare i vårt land 
synes hafva vunnit en relat ivt stor utbredning. Sålunda torde ej 
mindre än 24 registrerade sjukkassor vara bildade uteslutande för 
vid sågverk ock brädgårdar anställda arbetare, under det at t inom 
ytterligare ett betydande antal kassor hufvudparten af medlemmarne 
utgöres af samma kategori arbetare. I kär föreliggande undersök
ning har likväl hänsyn tagi ts endast till nämnda 24 kassor, hvilkas 
namn och registreringsort framgå af följande tablå.2 

1 Jfr »Meddelanden., 1909, h. 3, s. 114 ff. 
2 För de använda förkortningarna redogöres â sid. 238, not. 2. 
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Tablån visar, a t t flertalet af dessa kassor utöfva sin verksam
het i norra Sverige, sågverksindustriens egentliga hemvist, samt 
a t t de i regel tillhöra landsbygden. Vidare förtjänar anmärkas, 
at t ett särskiljande vid undersökningen af sågverks- från brädgårds-
arbetarne icke för alla kassors vidkommande varit möjligt. Tack 
vare den omständigheten at t af nämnda arbetaregrupper h var för 
sig bildade kassor här sammanförts, har undersökningsmaterialet i 
stället gjorts fylligare, utan a t t därigenom .homogeniteten i väsent
lig grad torde hafva äfventyrats. 

Ehuru de flesta af ofvan anförda kassor bevilja äfven kvinnor 
inträde, så har föreliggande undersökning endast tagit hänsyn till 
kassornas manliga medlemmar. Orsaken härtill är a t t söka däri, 
a t t de kvinnliga medlemmarna dels varit mycket få till antalet 
samt dels sannolikt till stor del utgjorts af de manliga delägarnes 
hustrur och således icke alla tillhört sågverksindustrien såsom ar-
beterskor. 

Den enligt kassornas stadgar medgifna längsta understödstiden 
utgjorde för 8 kassor 60 dagar, för 10 kassor 90 dagar, för 5 kas
sor 100 samt för en kassa 200 dagar. Såsom för bryggerikassornas 
vidkommande anmärkts1 , torde sålunda icke i hvarje fall likhets
tecken kunna sättas mellan den i kassornas uppgifter redovisade 
understödstiden och sjukdomens verkliga längd. Likväl gäller äfven 
för sågverkskassorna, a t t den häraf uppkomna felkällan icke torde 
böra tillerkännas allt för stor betydelse. 

En stor del af sågverkskassorna ägde äfven bestämmelser icke 
blott rörande en viss kortaste understödstid, utan ock angående 
karenstid. Bestämmelser af förstnämnda slag funnos hos 13 kas
sor och afsågo en kortaste understödstid af minst 3 och högst 7, 
men oftast (6 kassor) 4 dagar. Stadganden angående viss tids ka
rens — d. v. s. ett bestämt antal dagar från sjukdomens början, för 
hvilka intet understöd betalas — ägde 17 kassor, af hvilka de flesta 
eller 8 föreskrefvo en karenstid af 3, 4 kassor 1, 3 kassor 4 och 2 
kassor 2 dagar. Ehuru det varit önskligt a t t vid bearbetning af 
kassornas uppgifter hänsyn kunnat tagas t i l l dessa bestämmelsers 
inverkan på den verkliga sjukdomstiden, så har detta likväl erbju
dit svårigheter. Stadgandena angående karenstid hafva nämligen af 
vissa kassor upphäfts för vissa sjukdomar och vissa fall, utan a t t det 
vari t möjligt a t t för dessa senare föreskrifters tillämpning finna någon 
konsekvent praxis. E t t tillökande af den redovisade understödstidens 
längd med antalet karensdagar skulle således knappast för alla fall 
hafva angifvit den verkliga sjukdomstiden, enär det icke kunnat 
fastställas, i hvilken utsträckning föreskriften om karenstidens räk
nande såsom icke-understödstid i kassans uppgifter iakttagits. Vid 

1 Jfr »Meddelanden», 1909, h. 3, s. 115. 
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bearbetningen af undersökningsmaterialet hafva därför kassans siffror 
i dessa afseenden godtagits utan ändringar, ehuru af denna orsak 
alla absoluta siffror rörande antalet sjukdagar i det följande blifvit 
något, ehuru sannolikt obetydligt för låga. 

Tabell l å s . 234—235 lämnar en öfversikt af sjukdomsfallen inom 
de 24 af undersökningen berörda kassorna för hvart och ett af åren 
1903—06. I tabell I I å s. 236—237 hafva sjukdomsfallen för hela fyra
årsperioden fördelats efter de sjukas ålder. Tabellerna öfverens-
stämma i fråga om uppställning och anordning med dem, som tidigare 
meddelats rörande bryggerikassor. ' 

Det antal arbetare, som här föreliggande undersökning berör, 
uppgår för hela perioden 1903—06 till 16,868. Dessa drabbades 
under samma tid af 5,250 sjukdomsfall med 109,296 sjukdagar. En 
fördelning af sjukdomsfall och sjukdagar på de bland dessa arbetare 
oftast förekommande sjukdomsorsakerna ter sig på sätt efterföljande 
tablå utvisar. 

På förenämnda sex särskildt specificerade sjukdomsgrupper kommo 
således omkring tre fjärdedelar af alla sjukdomsfall och sjukdagar. 
Den största frekvensen — 31-6 procent af sjukdomsfallen och 272 
procent af sjukdagarna — utvisade genom y t t r e s k a d o r framkallade 
sjukdomar, hvilket tydligen sammanhänger med sågverksyrkets stora 
relativa olycksfallsrisk.8 Därnäst nådde r e u m a t i s m och i n f l u e n s a 
de högsta frekvenssiffrorna med resp. 14l och 132 för antalet sjuk
domstall och resp. 120 och 6 5 för antalet sjukdagar. M a g e n s och 
t a r m a r n a s samt l u n g o r n a s sjukdomar uppträdde icke lika ofta 
som de förutnämnda och nådde i intet fall till at t omfatta en 
tiondedel af samtliga sjukdomsfall. T u b e r k u l o s höll sig i fråga 
om antalet framkallade sjukdomsfall (2-3 procent af samtliga) lägst 
bland de mer frekventa sjukdomarna, men det relativt stora antal 
sjukdagar, som kommo på tuberkulosfallen (9-9 procent af samtliga) 
och som t. o. in. var större än för alla andra grupper med undan-

1 »Meddelanden» 1909, s. 122—125. 
- Jfr A r b e t s s t a t i s t i k C, 1: Olycksfall i arbete är W06, sid. 131, som utvisar, 

att af 1.000 årsarbetare inom sågverk och hyflerier samt brädgardsrörelse (gruppernas 
siffror sammanförda till en) 55'9 drabbades af olycksfall i arbete. Nämnda relativa 
tal är ett af de högsta, som förekommo inom industrien. (Jlr sid. 117, not. 1.) 
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tag af skador och reumatism, visar a t t denna sjukdom, som för-
lupit långsammast af alla, sålunda spelat en jämförelsevis bety
dande roll i kassornas ekonomi. Däremot synas influensafallen 
visserligen hafva varit talrika, men i stället kortvariga; de fylla 
en knapp åttondedel af samtliga sjukdomsfall, men endast en sex
tondedel af sjukdagarna. 

I en af Svenska träarbetareförbundets sjuk- och begrafningskassa 
utgifven redogörelse för verksamheten under tiden 1/41903—31,/3l9061 

förefinnes bl. a. en tablå öfver sjukdomsfallen, ordnade efter sjuk
domsorsaker. Denna framställning är visserligen icke fullt jämför
bar med här föreliggande undersökning, enär dels medlemmarna 
tillhöra äfven andra yrkesgrenar än den här behandlade och vidare 
sjukdomsgrupperingen är en annan, samt dels dubbelräkning af vissa 
fall på grund af kassans klassindelning icke undvikits. Likväl 
torde det äga ett visst intresse at t konstatera den tydliga öfverens-
stämmelse, som uppnåtts mellan de båda undersökningarnas resultat 
rörande vissa sjukdomars frekvens. I efterföljande tablå hafva trä-
arbetarekassans siffror för antal sjukdomsfall och sjukdagar upp
delats efter samma sjukdomar som i tablån å föregående sida. 

Således vållade äfven inom denna kassa de af olycksfall fram
kallade skadorna samt vidare reumatism och influensa i nu nämnd 
ordning de flesta sjukdomsfallen bland kassans manliga medlemmar, 
hvarvid procentsiffrorna för olycksfall och reumatism visa en nära 
öfverensstämmelse med motsvarande tal för sågverkskassornas vid
kommande. Sammaledes är förhållandet med afseende på siffrorna 
för öfriga i de båda tablåerna upptagna sjukdomar. H vad antalet 
sjukdagar beträffar synes erfarenheten från träarbetarekassan icke 
blott bekräfta den rörande sågverkskassorna påpekade omständig
heten, a t t influensa är den kortvarigaste och tuberkulos den lång
sammast förlöpande sjukdomen, utan relationen mellan antalet fall 
och dagar för dessa båda sjukdomar visar inom bägge kassorna 
i det närmaste full öfverensstämmelse. 

1 Berättelse öfver Svenska träarbetareförbundets sjuk- och begrafningskassas verk
samhet för tiden 1 april 1903—31 mars 1906, Stockholm 1906. 
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En beräkning af antalet sjukdagar per sjukdomsfall för de oftast 
förekommande sjukdomarna gaf inom sågverJcskassorna följande re
sultat. 

Den g e n o m s n i t t l i g a u n d e r s t ö d s t i d e n för s j u k d o m s f a l 
l en i t u b e r k u l o s nådde således upp ti l l eller öfversteg den maxi
migräns, som af det öfvervägande flertalet sjukkassor fastställts för 
understödsdagarnas antal. Själffallet var den v e r k l i g a s j u k t i d e n 
i allmänhet ännu längre. 

Med ledning af ur tabell I I hämtade uppgifter lämnas i nedan
stående tabell en öfversikt af förhållandet mellan ålder och sjuk
lighet inom sågverkskassorna, hvarvid samma uppställning iakt
tagits som i motsvarande tabell rörande sjukdomsfall och sjukdagar 
bland bryggeriarbetare. 

Sjukdomsfall och sjukdagar bland sågverks- och brädgårdsarbetare åren 
1903—1906. 

Vid en jämförelse af här anförda siffror för samtliga medlemmar 
med motsvarande ta l för hela riket enligt de officiella sjukkasse
berättelserna för åren 1903—1906, så framträder i någon mån samma 
förhållande som observerades rörande bryggerikassorna, nämligen 
a t t antalet sjukdomsfall och sjukdagar per medlem vari t högre, men 
antalet sjukdagar per sjukdomsfall lägre bland sågverkskassornas 
medlemmar än bland de manliga delägarne i rikets alla registrerade 
sjukkassor. 
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Emellertid är ju differensen mellan här anförda siffror rörande 
antalet sjukdomsfall per medlem och antalet sjukdagar per fall 
ganska liten, under det a t t antalet sjukdagar per medlem visar 
en afsevärdt högre siffra bland sågverkskassorna än bland rikets 
samtliga kassor. 

En blick å tabellen å föregående sida gifver vid handen, a t t sjuk
ligheten tenderar a t t stiga med tilltagande ålder. Likväl är steg
ringen icke konstant. Sålunda utvisar den lägsta åldersgruppen 
inom alla kolumnerna högre siffror än de närmast följande årsklas
serna mellan 20 och 50 år samt åldersgruppen 20—30 år högre tal 
än närmast följande klass. Kurvans lägsta punkt ligger således i 
själfva verket icke längst ned på åldersskalan, utan inom gruppen 
30—40 år.1 Differensen mellan siffrorna för åldrarna 20—30 och 
30—40 år är emellertid relativt oväsentlig, så a t t man af tabellens 
siffror torde kunna sluta till at t det bästa och mest konstanta hälso
tillståndet härskar i 20—40-årsäldern. Medlemmar om 40—50 år 
synas vara utsatta för på det stora hela samma sjukdomsfrekvens 
som de yngsta sjukkassemedlemmarna. Med 50-årsåldern stiga 
siffrorna hastigt uppåt och nå inom den högsta åldersklassen sin 
höjdpunkt, hvilken för antalet fall per medlem och sjukdagar per 
fall ligger dubbelt, men för antalet sjukdagar per medlem fyrdub-
belt högre än resp. lägsta punkter. 

Det af denna tabell frambragta resultatet står i öfverensstäm-
melse med af vissa utländska sjukstatistiska undersökningar gifna 
erfarenheter. Sålunda utvisar en tysk och en italiensk undersök
ning 2 rörande ålderns inflytande på sjukdomsfrekvensen följande 
siffror för antalet sjukdomsfall per person (män). 

1 Från denna regel bilda likväl uppgifterna angående antalet sjukdomsfall per med
lem ett undantag, enär inom denna kolumn kurvan långsamt reser sig från 20—30-åreklassen. 

s K. Heym, Anzahl nnd Dauer der Krankheiten in gemischter Bevölkemng. 25 
Jahre Erfarungen der Versicherungsgesellschaft Gegenseitigkeit zu Leipzig. 1884. 

Tavole della frequenza e durata delle mallatie osservate nelle persone inscritte a 
società di mutuo soccorso. Annale di Statistica. Eom 1892. Det senare arbetet cite-
radt efter: Harald Westergaard, Die Lehre von der Mortalität nnd Morbidität, Jena 
1901. s. 247—248. 
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Äfven dessa siffror gifva en bild af den med ledning af nästföre
gående tabell påpekade företeelsen, a t t personer tillhörande den yngsta 
arbetsåldern äro relativt mer utsatta för sjukdomar än de, som nått 
upp i den kraftigaste åldersklassen mellan 20 och 40 år, och a t t 
en väsentlig ökning af sjukdomsfrekvensen först inträder sedan 50-
ârsstrecket är passeradt. 

I nedanstående tablå har en jämförelse gjorts mellan de för 
sågverkskassorna funna siffrorna för antalet sjukdagar per medlem 
och motsvarande tal för de bryggerikassor, stockholmskassor samt 
danska sjukkassor, för hvilkas förhållanden i detta afseende tidigare 
redogjorts. (»Meddelanden», 1909, s. 120.) 

Antalet sjukdagar per sjukkassemedlem. 

Om man bortser från stockholmskassorna, hvilka förete syn
nerligen gynnsamma tal, synes en viss öfverensstämmelse härska 
mellan siffrorna för de öfriga kassorna. Likväl torde bryggeri-
kassorna hafva varit de i här berörda afseende sämst ställda, un
der det a t t de danska kassorna och sågverkskassorna, med undantag 
för tabellens yngsta och högsta ålder, utvisa relativt samstämmande 
tal, tydande på, a t t sjukdomarna bland åldrarna mellan 20 och 60 år 
betungat dessa båda grupper af kassor i på det stora hela lika grad. 

Till sist har i nedanstående tabell verkställts en beräkning af 
den sjuklighet, som vållats af alla sjukdomar utom af yt t re skador. 

1 I städerna. 
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Sjukdomsfall och sjukdagar (med bortseende från yttre skador) bland 
sågverks- och brädgårdsarbetare åren 1903—06. 

Jämföres denna tabell med den motsvarande å sid. 230. så 
framgå direkt siffrorna för sjukdomsfall och sjukdagar, framkallade 
af »yttre skador». Det visar sig dä, att dessa sjukdomsfall vari t 
relativt jämt fördelade mellan alla åldersgrupper, under det a t t 
antalet däraf vållade sjukdagar företett en liknande stegring som 
för öfriga sjukdomsfall. 

Sjukdomsfall och sjukdagar framkallade af »yttre skador». 

Liksom för bryggerikassornas vidkommande så tyda ofvan an
förda siffror äfven rörande sågverkskassorna hän på en större olycks
fallsfrekvens inom sågverksindustrien än hvad af den officiella sta
tistiken framgår (jfr sid. 228, not 2). Differensen, som i detta fall 
likväl är mindre än för bryggerikassorna, förklaras hufvudsakligen 
med hänvisning till samma orsaker som vid undersökningen af dessa 
framhållits;1 dock torde hänsynen till karenstiden vara af mindre 
betydelse för justering af sågverkskassornas siffror. 

1 Jfr »Meddelanden», 1909, h. 3, s. 121. 
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Tab. I. Sjukdomar bland sågverks-
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och brädgårdsarbetare åren 1903—1906. 
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Tab. II. Sjukdomar bland sågverks-
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och brädgårdsarbetare åren 1903—1906. 
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Registrering af sjukkassor i Sverige år 1908. 

Fjärde kvartalet. 
(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 
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Det österrikiska lagförslaget angående social-
försäkring.1 

IV. 

Invaliditets- och ålderdomsförsäkring. 

Försäkringens utsträckande till småfolket. I det föregående hafva 
de sträfvanden omnämnts, som vid revisionen af försäkringslagstift
ningen sökte skaffa gehör för krafven på en socialförsäkring, hvars 
mål skulle vara alla invaliders och åldringars försörjning. Nödvän
digheten att tillgodose dessa önskemål gjorde, att omorganisationens 
problem i detta fall småningom växte ut, från att hafva omfattat 
endast frågan om lönarbetarnas invaliditetsförsäkring, till att inne
bära krafvet på at t bjuda alla- medborgare, såväl det ekonomiskt 
själfständiga småfolket som arbetarna, en ålderdomsförsörjning, hvil-
ken åtminstone skyddade dem för at t råka i nöd. Härigenom icke 
blott vidgades problemet, utan blef det ock i hög grad försvåradt. 

Hvad som särskildt varit ägnadt att inveckla frågan, har i detta 
hänseende varit den omständigheten, att medan för arbetarnas vid
kommande försäkring för invaliditet står i förgrunden, så gäller 
det ekonomiskt själfständiga småfolkets intresse närmast ålderdoms-
försäkringen. Arbetaren, som för sin utkomst är helt hänvisad till 
sin arbetsförtjänst, nöter under årens lopp ut sin arbetskraft, hvar-
igenom hans inkomst oftast redan jämförelsevis tidigt begynner 
minskas. E t t hopp om en ålderdomsränta är för honom i det stora 
flertalet fall icke allt för uppmuntrande, enär han i regel icke såsom 
aktiv arbetare uppnår den ålder, vid hvilken ett dj'likt understöd 
börjar utbetalas. Denna omständighet begynner allt mer beaktas i 
arbetarekretsar, och det är karaktäristiskt, a t t vid den revision, som 
den tyska invaliditets- och ålderdomsförsäkringslagen af den 22 juni 
1889 undergick år 1899, ändrades dess namn till blott invaliditcts-
försäkringslag. 

För småfolket ligga däremot förhållandena i detta hänseende på 
annat sätt. Den handtverkare, småhandlande eller bonde, som under 
sin krafts dagar ägnat sig åt skötseln af sin affär eller odlandet af 
sin hemmansdel, vill se det ställdt på sådant sätt för sig, att han 
vid uppnåendet af en viss lefnadsålder kan slå sig till ro utan att 
vara hänvisad till sina anhörigas eller fattigvårdens understöd. Af-
kastningen af en handelsaffär eller af ett mindre jordbruk samman-

' Jfr .Meddelandena 1009, k 3, s. 126 ff. 
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hänger i regel icke i samma grad med ägarens fysiska arbetskraft som 
lönarbetarens inkomst, h vadan invaliditetsbegreppet för den först
nämnde alltid måste bli af mycket sväfvande natur. Vid frågan om 
småfolkets försörjning är således ålderdomsräntan den viktigaste fak
torn, under det att en invaliditetsförsäkring för denna befolknings
grupp icke blott är tekniskt svårutförbar utan icke heller motsvarar 
något trängande behof. 

Andra länders lagstiftning. En kort öfversikt af de försök, som i 
andra europeiska länders lagstiftning gjorts att lösa här föreliggande 
problem, torde i detta sammanhang vara af intresse. 

Man bör då härvid bortse från de system, hvilka beteckna föga 
mer än en utbyggnad af fattigvården, ehuru de skilja sig från den 
allmänna fattigvårdslagstiftningen därigenom, att de medgifva ett 
rättsligt, inom vissa gränser fixeradt anspråk på understöd. Till 
detta slag af lagar höra den d a n s k a »lagen om ålderdomsunderstöd 
åt värdiga hjälpbehöfvande utanför fattigvården af den 9 april 1891»1 

(med senare ändringar) samt den f r a n s k a »lagen den 14 juli 1905 
rörande understöd åt medellösa åldringar, invalider och obotligt sjukas. 
Gemensamt för dessa lagar och hvad som närmar dem till den all
männa fattigvårdslagstiftningen är, att det enligt deras bestämmel
ser utgående understödet endast afses för personer, h vilkas inkomst 
nedsjunkit till ett minimum, otillräckligt för at t tillgodose ens de 
mest trängande behofven. Visserligen söka ifrågavarande författ
ningar at t afkläda understödets åtnjutande den förödmjukande prä
gel, som eljest vidlåder fattigförsörjningen, men dennas grundsats 
är likväl den ledande äfven för dessa lagar, hvilka sålunda i regel 
icke lämna något bistånd åt de kretsar, hvilkas kraf på understöd 
vid aftagande förvärfsförmåga numera står i förgrunden för denna 
diskussion. 

En för europeiska förhållanden ny typ af ålderdomsförsörjning 
representeras af den e n g e l s k a »lagen den 1 augusti 1908 angående 
ålderdomspensioner». Denna lag stadgar en ordning, som väsentligt 
skiljer sig från fattigförsörjningens därigenom, a t t ålderdomsräntorna 
utbetalas icke blott t i l l de egentligen fattiga, utan till alla i sva
gare ekonomiska omständigheter lefvande åldringar. Vidare fixerar 
lagen en viss gemensam åldersgräns — 70 år — och graderar under
stödet efter en bestämd skala. Med försäkringsväsendets grundsats 
har denna lags system emellertid intet gemensamt. Anspråken på 
understöd uppbyggas icke på egna bidrag från dem, som skola hjäl
pas, utan den engelska lagen ålägger staten at t helt och hållet på 
egen bekostnad förse sina mindre bemedlade medborgare med ålder
domsräntor. 

1 Jfr »Meddelanden> 1904, B. 224 ff. 
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E n dylik försörjning kan gifvetvis icke genomföras utan högst 
afsevärda kostnader och torde därför tillsvidare representera en möj
lighet t i l l frågans lösning endast för världens i finansiellt hänseende 
lyckligast ställda nationer.1 Men därtill kommer, a t t hela detta 
system med en försörjning, som uteslutande grundas på statens me
del, sannolikt i hög grad skall minska den yngre generationens sträf-
van a t t af egen kraft sörja för framtiden. Realiserandet af den en
gelska lagens tanke innebär sålunda en allvarlig fara för utvecklingen 
af en af de mest uppfostrande faktorerna i ett folks ekonomiska lif. 

Därför har man i de andra stater, Belgien, Italien och Tysk
land, där man hittills sökt a t t lösa det här föreliggande problemet, 
tagit afstånd från nyssnämnda grundsats och i stället byggt upp sin 
lagstiftning i ämnet på /orsàX'nn<?sprincipen. Men under det at t 
Belgiens och Italiens hithörande författningar förkastat försäkrings-
tvånget, så har Tyskland äfven gjort denna del af sin försäkring 
obligatorisk. 

Genom lagar af åren 1850 och 1865 inrättades i B e l g i e n en all
män âlderdomssparkassa (»caisse générale d'épargne et de retraite»), 
där hvar och en genom premieinbetalning kunde bereda sig en lif-
ränta eller en kapitalförsäkring. Under lång tid förblef emellertid 
denna kassas resultat mycket blygsamt. Ar 1887 var de försäkra
des antal endast 2,315 och kassans aktiva omkr. 41/» milj. kr. En 
något lifligare verksamhet kännetecknade 1890-talet, då stat och kom
muner beviljade premier åt sådana själfhjälpsföreningar, hvilka för
medlade sina medlemmars anslutning till kassan. Men om ett verk
ligt inträngande af ålderdomsförsäkringen i befolkningens breda la
ger kan icke bli tal förr än på 1900-talet i sammanhang med lag
stiftningen af åren 1900—1903. Lagen om ålderdomsförsäkring den 10 
maj 1900 (med tillägg den 18 februari och den 20 augusti 1903) för
pliktade staten att underlätta försäkringen af mindre bemedlade hos 
ålderdomsräntekassan genom at t bidraga med vissa belopp t i l l dessa 
försäkrades premier samt a t t vidare ekonomiskt understödja de själf
hjälpsföreningar, hvilkas uppgift det är a t t förmedla försäkringar 
hos kassan. Till förmån för den äldre generationen stadgades sam
tidigt, at t alla arbetare eller f. d. arbetare, som den 1 januari 1901 
voro öfver 65 år gamla, skulle af statsmedel erhålla en årlig ränta 
af omkr. 47 kr. (65 francs). Utom denna sistnämnda bestämmelse 
gälla lagens öfriga stadganden såväl arbetare som alla mindre be
medlade medborgare. 

Kassans berättelse för 1905 visar, att dess medlemsantal vid 
årets slut uppgick till 780,000, eller närmare en niondedel af rikets 

1 Ehnrn den engelska lagens åldersgräns är satt så högt som till 70 år, beräk
nades kostnaderna redan nnder de första åren till 150 milj. kr. pr år, en samma, som 
efter hvad erfarenheten redan nu visat, snarare torde vara för låg än för hög. 
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befolkning, och at t tassans kapitalbehållning utgjorde 61 4 milj. kr. 
5,202 själfhjälpskassor fungerade såsom förmedlingsorgan för 513,000 
medlemmar med en total bidragssumma af 4 8 milj. kr. eller omkr. 
hälften af hela premiebeloppet. Staten lämnade under året ett bi
drag till den stora kassan af omkr., 2 1-2 milj. kr. samt till själf-
hjälpskassorna af 612,256 kr. (2 francs för hvarje räntebok, på hvil-
ken minst 3 francs under året insatts). Det genomsnittliga beloppet 
af en årspremie utgjorde 11 kr. 77 öre och lifräntan utgick med i 
medeltal 161 kr. 73 öre per år. 203,000 arbetare öfver 65 år er-
höllo den fastställda statspensionen af 47 kr. 

Den belgiska ålderdomsförsäkringen synes numera vara stadd i 
en liflig utveckling och, uppbyggd efter en grundsats, som torde äga 
stora fördelar särskildt för småfolkets försäkring, har den också osed
vanligt raskt nåt t en stark utbredning bland befolkningen. Karak
täristisk för det intresse, med hvilket man här sökt få med alla be
folkningslager inom försäkringens ram, är den omständigheten, att 
arméns soldater genom särskild förordning (af 1902) försäkrats på 
statens bekostnad och att man i skolorna i stor utsträckning gör 
propaganda för försäkringen. Också finner man, a t t af de personer, 
som under år 1905 inträdde i kassan, närmare 12,000 voro militär
personer, samt 17-4 proc. i åldern 6 ti l l 9 år och 27-3 proc. i åldern 
10 ti l l 20 år. 

Svagheten i detta system är förnämligast a t t söka däri, at t det 
endast på ett högst ofullständigt sätt sörjer för den invaliditet, som 
kan drabba en arbetare långt innan ålderdomen är kommen, men 
som för denne är af minst lika ödesdiger art. 

Till denna särskilda omständighet har på senaste tiden hänsyn 
tagits i I t a l i e n , där en liknande lagstiftning som den belgiska på 
detta område förefinnes. Lagen den 17 juli 1898 inrättade nämli
gen en »nationalkassa för arbetares ålderdoms- och invaliditetsför
säkring» (Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e per la 
invalidità degli opérai). Denna kassa, som uppbyggts på grund
satserna om frivillighet och statsunderstöd, har tagi t Belgiens mot
svarande institution ti l l mönster. Ehuru verksamheten i enskild
heter är en annan, följer den i viktiga hufvudgrunder den belgiska 
förebilden, hvadan någon framställning af den italienska lagens 
innehåll här icke torde vara af nöden. 1898 års lag ändrades emel
lertid genom tilläggsbestämmelser af 1901, 1904 och 1906 (30 decem
ber), bland hvilka den sista novellen förtjänar ett särskildt beak
tande. Man synes vid den ursprungliga] lagens tillämpning efter 
hand hafva kommit till den öfvertygelsen, a t t i ett försörjnings
system, som hufvudsakligen afsetts för arbetarebefolkningen, hänsy
nen t i l l invaliditeten måste gå före omsorgen om ålderdomen. Denna 
öfvertygelse tog sig särskildt uttryck i nyssnämnda lagändring af 
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1906, hvarigenom ett extra statsunderstöd af 7'2 milj. kr. (10 milj. 
lire) tillfördes invaliditetsfonden och räntorna från denna fond höjdes 
till ett minsta årsbelopp af 86 kr. 40 öre (120 lire). 

Likvisst hade den italienska kassans medlemsantal icke stigit 
till någon betydande höjd under de första sex åren af dess verk
samhet. Vid denna tids slut utgjorde nämligen antalet delägare i 
kassan omkr. 146,000, under det at t antalet lönarbetare i Italien 
samtidigt beräknades uppgå ti l l mellan 8 och 9 milj. personer. 

Vid sidan af den engelska och den belgisk-italienska typen för 
en försäkringsorganisation af här ifrågasatt art intager den ordning, 
i hvilken frågan lösts i T y s k l a n d , en plats för sig. Det tyska 
systemet skiljer sig från det engelska därigenom, at t det lägger 
försäkringens ekonomiska tunga utom på staten äfven på de försäk
rade själfva och deras arbetsgifvare. Det skiljer sig från det bel
giska genom stadgande af försäkringstvång och från båda de andra 
europeiska systemen genom a t t begränsa sitt verksamhetsområde till 
a t t omfatta hufvudsakligen endast arbetare och att, i konsekvens 
därmed, ställa invaliditetsförsäkringen i frågans förgrund. 

Den obligatoriska invaliditets- och ålderdomsförsäkringen i Tysk
land infördes genom lagen den 22 juni 1889, hvilken sedermera änd
rats genom den nu gällande invaliditetsförsäkringslagen den 13 juli 
1899. Alla arbetare och »anställda» personer samt dessutom lärare 
göras enligt lagen försäkringspliktiga, såvida deras årsinkomst icke 
öfverstiger 1,780 kr. (2,000 mark), f aku l t a t iv t kan försäkringen ut
sträckas äfven t i l l innehafvare af mindre företag (med högst en lön
arbetare) samt till hemindustrien. Frivillig försäkring tillätes för bl. a. 
sådana arbetsgifvare, som icke sysselsätta mer än två lönarbetare. Af 
dessa möjligheter at t vidga försäkringens ram har hittills föga 
användning gjorts: det viktigaste är inbegripandet under lagen 
af hemarbetarna inom tobaksindustrien samt vissa delar af textil
industrien. 

De försäkrades premier, hvilka betalas till hälften af dem själfva, 
t i l l andra hälften af deras arbetsgifvare, graderas efter en lönklass -
skala; räntornas höjd bestämmes dels efter denna skalu och dels efter 
antalet veckor, för hvilka premien utgått . Statens bidrag ti l l hvarje 
ränta utgör 50 mark. Erhållande af invaliditetsräntan göres bero
ende af bevis om varaktig förvärfsoförmåga och en väntetid af 200 
bidragsveckor, ålderdomsräntan utbetalas vid uppnådda 70 lefnadsår 
och efter en väntetid af 1,200 bidragsveckor. 

Om den tyska försäkringens väldiga omfång gifva följande siff
ror en föreställning. Under år 1906 utbetalades i räntor 127-3 milj. 
kr., hvartill staten bidragit med 43'3 milj. kr. De försäkrades 
premier uppgingo samma år till 7-5 milj. kr. och deras antal till 
omkr. 13 milj. Det genomsnittliga årsbeloppet för invaliditetsräntor 
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utgjorde 144 kr. 96 öre och för ålderdomsräntor, hvilkas antal 
emellertid numera är i ständigt sjunkande, 143 kr. 11 öre. Den 
sammanlagda förmögenheten hos de anstalter och kassor, som om-
händerhafva denna försäkringsgren, utgjorde vid slutet af år 1906 
1,178.2 milj. kr. Häraf var omkr. tredjedelen placerad i byggnads
kredit för arbetarbostäder, sjuk- och konvalescenthem, arbetarkolo-
nier, sanatorier, folkbad o. s. v. 

Det österrikiska förslagets principer. Det tyska systemet till invali
ditetsförsäkring lades i hufvudsak till grund för det förslag till mot
svarande försäkring, som i Ö s t e r r i k e framlades i det tidigare om
nämnda programmet (jfr »Meddelanden», h. 3, s. 127). I den offentliga 
kritik, som detta program underkastades, mötte nämnda förslag en
dast föga motstånd. Men pröfningen gällde då också endast detta 
systems användbarhet för en försäkring af arbetare. Helt nya syn
punkter måste gifvetvis göras gällande, såsom äfven i den tidigare 
framställningen påpekats, när det blef fråga om at t utsträcka denna 
del af försäkringen till att omfatta äfven det ekonomiskt själfstän-
diga småfolket. 

Den österrikiska socialförsäkringskommittén meddelar i motive
ringen ti l l sitt lagförslag en del beräkningar, som i detta afseende 
äro af stort intresse. Först har då undersökts, huru stor del af 
rikets befolkning, som komme att omfattas af försäkringen. Om 
dennas tillämpningsområde begränsades ti l l personer öfver 15 och 
under 66 år, samt från de ekonomiskt själfständigas klass uteslötes 
dels personer med en årsinkomst öfver 1,800 kr. och dels sådana, 
som regelbundet sysselsatte mer än två främmande lönarbetare, hvar-
jämte gruppen anhöriga minskades med hustrur t i l l småbönder, så 
gåfve beräkningen af deras antal, som berördes af försäkringen, föl
jande resultat : 

a) om försäkringsplikten inskränktes t i l l alla ekonomiskt osjälf-
ständiga: 

b) om försäkringsplikten utsträcktes till småhandtverkare och 
småbönder : 

Af rundas dessa summor med hänsyn till den sedermera inträdda 
folkökningen, så visa dessa siffror, a t t inberäknandet af de själfstän-
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diga i de försäkrades krets ökar dessas antal från 6 till i rundt tal 
10 milj., således med omkring två tredjedelar. 

Men kostnaderna för försäkringen skulle komma att stegras i 
vida starkare proportion på grund af det inflytande, som åldersför
delningen skulle utöfva. De beräkningar, som för sådant syfte ut
förts, visa, a t t åldersfördelningen bland de ekonomiskt själfständiga 
är vida ogynnsammare än bland de osjälfstan diga, i det at t hos de 
förstnämnda de högre åldersklasserna äro jämförelsevis mycket star
kare besatta. Detta förhållande äger gifvetvis sin orsak i den om
ständigheten, a t t en själfständig yrkesställning i allmänhet äntrades 
först vid en mer framskriden ålder och a t t den relativt starka minsk
ningen inom de mellersta och högre åldersklasserna bland de osjälf -
ständiga delvis sammanhänger med deras öfvergång till en själfstän
dig ställning. 

Det är lä t t a t t inse, a t t en invaliditets- och ålderdomsförsäkrings 
kostnader på det närmaste äro beroende af åldersfördelningen bland 
de försäkrade, enär j u dels invaliditetsrisken hastigt växer med 
tilltagande ålder och dels antalet 65-åringar är afgörande för anta
let ålderdomsräntor. En beräkning af det antal räntor, som skulle 
komma at t utbetalas t i l l själfständiga yrkesidkare i jämförelse med 
dem, som fölle på de osjälf ständigas lott, visar, a t t de förra komme 
att bli en och en half gång så talr ika som de senare. Om man så
lunda vill låta försäkringen omfatta äfven de själfständiga, så skulle, 
som ett i motiveringen anfördt exempel visar, nåendet af en inva
liditets- och åldersränta å 150 kr. fordra en ökning i de af de försäk
rade uppburna bidragen, uppgående ti l l omkr. 80 milj. kr. samt, 
efter 40 år, till 60 milj. kr. i det tillskott af 68 kr., som staten 
skulle utbetala för hvarje ränta . 

En dylik anordning af försäkringen måste således framstå så
som outförbar i betraktande af de ekonomiska förhållandenas nu
varande gestaltning i Österrike. Den vida ogynnsammare ålders
fördelningen bland de själfständiga yrkesidkarne medför nämligen 
den följden, a t t kostnaderna för deras försäkring, fördelade på hvarje 
försäkrad, äro betydligt högre än för de osjälf ständigas försäkring 
samt a t t i sammanhang därmed totalkostnaden för de försäkrings
pliktiga och staten skulle höjas med mer än det dubbla, därest små
folkets försäkring komme a t t uppbyggas på samma grundsatser som 
arbetarnes. 

E n inskränkning af de förstnämndas försäkring synes därför re
dan af finansiella orsaker af nödvändigheten påkallad. Men, såsom 
tidigare anförts, torde man äfven af andra talande skäl u tan afse-
värda olägenheter för de försäkrade själf va kunna begränsa småfol
kets försäkring t i l l a t t omfatta endast en del af den här omhand-
lade försäkringen, nämligen anspråk endast på ålderdomsräntor 
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Denna grundtanke ligger också under den lösning kommitterade gif-
vit frågan i denna del, hvartill uttryckligen betonats, a t t en dylik 
ordning icke innebure något åsidosättande af denna befolknings
grupp, enär man gifvetvis måste ordna försäkringens system så, at t 
man gåfve äfven denna krets af försäkrade de förmåner, som sva
rade mot deras bidrag. I detta sammanhang har äfven den frågan 
uppställts, huruvida de själfständigas och de osjälfständigas försäk
ringar borde organiseras gemensamt eller hvar för sig. I den kritik, 
som redan ägnats regeringsförslaget, har denna fråga mycket utför
ligt dryftats, och det system för dess lösning, som kommittén valt, 
har icke undgått ett ofta skarpt motstånd. Förslaget har nämligen 
sammanfört de båda gruppernas försäkring inom en gemensam orga
nisation och har motiverat denna anordning i hnfvudsak därmed, 
at t man på sådant sät t undanröjde de svårigheter, som uppstå vid 
en försäkrads öfvergång från arbetarnas ti l l de ekonomiskt själf-
ständigas Mass. Grenom ett sammanförande af båda grupperna inom 
en gemensam riskklass fortsattes ålderdomsförsäkringen utan vidare 
för den arbetare, som blifvit själfständig yrkesidkare, under det at t 
krafvet på invaliditetsränta bortfaller. 

Rörande l a g f ö r s l a g e t s e n s k i l d h e t e r lämnas här nedan föl
jande korta sammanfattning. 

1. Försäkringens omfattning. Invaliditets- och ålderdomsförsäk
ringen omfattar i det stora hela samma befolkningsgrupper som 
sjukförsäkringen. Dit höra således alla arbetare (äfven inom skogs
bruk och landtbruk), daglönare, tjänstefolk, medhjälpande anhöriga, 
lärlingar, hemarbetare, informatorer, hemsömmerskor, hemtvätterskor 
o. s. v., i rundt ta l 6 milj. personer. Försäkringsplikten börjar med 
sextonde lefnadsåret. Undantagna äro — utom de som vid lagens 
ikraftträdande äro invalider eller äldre än 60 år samt de som åt
njuta offentlig pension af minst 135 kr. — personer med en månads-
eller årslön af resp. 150 eller 1,800 kr. samt därutöfver-

Enbar t ålderdomsförsäkringen äro de »själfständiga» under
kastade. I detta begrepp innefattas alla innehafvare af industriella 
eller andra förvärfsföretag samt af landt- eller skogsbruk (äfven 
arrendatorer!), såvida deras årsinkomst icke öfverstiger 1,800 kr. 
eller de icke regelbundet sysselsätta mer än två lönarbetare, hvilka 
ej tillhöra familjen. 

2. Bidragens storlek. Bidragen till försäkringen gäldas för ar
betarnas vidkommande t i l l lika delar af arbetsgifvare och försäk
rade, under det a t t de själf ständiga ensamma få bära kostnaden för 
sin försäkring. Bidragen för de försäkrade, som icke få lön i kon
tanter, skola jämväl fullt gäldas af arbetsgifvåren, hvilkeu bestäm
melse torde vara af viss betydelse särskildt för landtbruket. Sta-
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ten skjuter t i l l omkr. 68 kr. per år t i l l hvarje ränta (i Tyskland 
endast omkr. 45 kr.). 

Arbetarnas försäkringsbidrag utgå efter följande, efter lönklas
ser graderade skala: 

De själfständigas bidrag utgör 75 öre per månad. Dock äro de 
bland dem, hvilkas årsinkomst icke öfverstiger 360 kr., ej skyldiga 
a t t erlägga högre bidrag än 38 öre i månaden. Samtliga dessa af-
gifters storlek kan icke ändras annat än genom lag. En undersök
ning rörande behofvet af förändrade bestämmelser i detta afseende 
skall äga rum inom tolf är från lagens ikraftträdande. Orsaken till 
denna bestämmelse torde vara a t t söka i den högst betydande svå
righet, som det erbjudit a t t trots ingående pröfning lyckas erhålla 
tariffer, hvilkas kalkyler sträcka sig utöfver lagens sannolika verk
ningar under de tio eller tolf första åren. Erfarenheten från den 
tyska invaliditetsförsäkringen visar nämligen, at t medan antalet 
ränteanspråk är relativt ringa under de första åren, så växa de små
ningom för a t t efter omkring tio år ha nåt t en viss mättnadspunkt. 

I förhållande t i l l den försäkrades inkomst kommer bidraget per 
år a t t utgöra i genomsnitt högst 3-- och lägst 2'os proc. af års
lönen, såsom framgår af nedanstående tablå. Om man nämligen ut
går från antagandet af 50 bidragsveckor per år, så utgör 

När man för de själfständigas vidkommande har afstått från en 
indelning i inkomstklasser, utan uppfört dem i en gemensam grupp 
med ett bidrag, svarande ungefär mot det i arbetarnes andra lön
klass förekommande, så har detta skett, emedan det ansågs både 
olämpligt och ogörligt a t t här företaga en liknande differentiering. 
A ena sidan äro olikheterna bland småfolket i fråga om inkomst
förhållanden och afhängighet af yrkesförtjänsten så vidt skilda, oeh 
å andra sidan ansåg man, a t t deras bidrag borde hållas vid ett lågt 
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belopp, enär de måste ensamma, utan någon delning med en arbets-
gifvare, bekosta försäkringen och de dessutom ha at t bära de med
hjälpande anhörigas försäkring (landtbruket!). Likväl har i lagen 
uttryckligen fastställts, att de där stipulerade beloppen af rikslän
dernas lagstiftning kunna höjas. 

3. Yillkor för räntornas erhållande. Räntornas storlek. Alder-
domsränta utbetalas till såväl arbetare som själfständiga efter till-
ryggalagda 65 lefnadsår, invaliditetsränta, hvilken beräknas efter 
samma grunder som den förra, till arbetare, som tidigare blifva 
invalider. För arbetarna blir således den sistnämnda räntan huf-
vudsaken. Älderdomsräntan är för denna kategori icke någon sär
skild försäkriDgsart, utan torde närmast endast böra uppfattas såsom 
en fortsättning af invaliditetsräntan, i det att arbetaren efter upp
nådda 65 år icke längre måste bevisa sin invaliditet för at t få åt
njuta sin ränta. 

I n v a l i d i t e t e n s b e g r e p p har i lagförslaget definierats i huf-
vudsaklig öfverensstämmelse med motsvarande stadgande i den tyska 
lagen (§ 4, mom. 4). Det är samma definition, som sedermera accep
terats i de flesta andra staters hithörande lagstiftning och som be
gränsar begreppet till a t t omfatta >arbets»-invaliditet till skillnad 
från »yrkes»-invaliditet. Ifrågavarande bestämmelse i det österrikiska 
lagförslaget (§ 106, mom. 2) har följande lydelse: 

>Såsom invalid ska]] den anses, hviJken till följd af ålder, sjnkdom eller annan 
svaghet sannolikt icke är i stånd att med ett hans krafter och förmåga motsvarande 
lönarbete, som med vederbörlig hänsyn till hans utbildning och dittillsvarande yrke 
kan erbjudas honom, varaktigt förtjäna en tredjedel af hvad kroppsligt och andligt 
friska personer af samma slag med liknande utbildning i samma trakt pläga genom 
arbete förtjäna.> 

I afsikt att gifva de själfständiga en viss ersättning för den 
uteblifna invaliditetsräntan har lagförslaget med afseende på v ä n t e 
t i d e n ställt dem något gynnsammare än arbetarna. Rörande denna 
stadgas nämligen, a t t den skall utgöra 200 bidragsveckor, hvilken 
tid likväl för arbetarna skall gälla endast invaliditetsräntan, men 
för de själfständiga ålderdomsräntan. Väntetiden för arbetarnas 
anspråk på ålderdomsräntan utsträckes till 30 år, räknade frän för
säkringens början, men utan hänsyn till de bidragsafbrott som möj
ligen infallit under denna tid. Denna för vissa fall synnerligen 
förmånliga bestämmelse har möjliggjorts genom det system för rän
tornas beräkning, som af lagförslaget föreskrifvits och hvarom mera 
här nedan. För att dessutom mildra verkan af bestämmelsen an
gående den 30-åriga väntetiden för de äldsta bland försäkrings-
tagarne har ett öfvergångsstadgande införts, hvilket nedsätter vänte
tiden för ålderdomsräntan till 200 bidragsveckor för de arbetare, 
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som äro försäkringspliktiga vid den tidpunkt då försäkringsverk -
samheten tager sin början eller som under det därpå följande aret 
inträda i en sysselsättning, hvilken medför försäkringsplikt. 

En annan bestämmelse, som afser a t t minska väntetidens tunga, 
föreskrifver, a t t såsom bidragstid skall räknas äfven den tid, då 
den försäkrade fullgör sin värnplikt eller lider af en sjukdom som 
medför arbetsoförmåga. I förra fallet betalas den försäkrades bidrag 
under tjänstetiden af staten. Vid sjukdomar, som utan af brott vara 
längre än ett år, räknas den tid, som öfverskjuter första året, icke 
såsom bidragstid. 

Rörande r ä n t o r n a s b e l o p p har redan nämnts, at t staten 
till hvarje ränta bidrager med en summa af 68 kronor. Man har 
mot detta fixa tillskott anmärkt, a t t det innebure ett gynnande af 
de lägsta lönklassernas arbetare (hufvudsakligen landtarbetarna) på 
de bättre afiönades bekostnad. Häremot torde med fog kunna göras 
gällande, at t på samma sätt som i skattelagstiftningen en progres
sivt starkare belastning af de ekonomiskt starkare anses välgrundad, 
så blir det först genom ett relativt kraftigare stöd från statens sida 
möjligt för de lägre lönklassernas räntetagare att ernå en något så 
när afsevärd ränta. 

Utom efter lönklasser graderas räntans storlek efter bidrags
tiden. För sådant ändamål har denna uppdelats i ett grundbelopp 
samt i ett med bidragstiden växande stegringsbelopp. I fråga om 
beräkningen af grundbeloppet har det österrikiska förslaget till skill
nad från det tyska funnit en som det vill synas både enkel och rätt
vis form. Han har afstått från att göra grundbeloppet direkt bero
ende af antalet bidragsveckor och har i stället bragt det i propor
tion ti l l det genomsnittliga årsbidraget. Regeln formuleras näm
ligen så, att räntans grundbelopp skall utgöra fem gånger den ge
nomsnittliga summan af det årliga försäkringsbidraget plus statens 
tillskott. Det genomsnittliga årsbidraget skall beräknas på sådant 
sätt, att summan af alla verkställda inbetalningar under hela för
säkringstiden divideras med det antal år, som förflutit sedan för
säkringens början, utan hänsyn till om försäkringen en eller flera 
gånger afbrutits under denna tid. 

I det enklaste fallet, då nämligen bidrag betalats oafbrutet i 
samma lönklass, komma grundbeloppen sålunda att te sig på föl
jande sätt för arbetare, under antagande af 50 bidragsveckor per är: 
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För de själfständiga, under antagande af årligen 12 bidrags-
månader, således ett årsbidrag af 9 kr., skulle räntans grundbelopp bli: 

5 x 9 + 68 = 113 kr. 

För beräkning af räntans stegringsbelopp tjänar en lika en
kel formel, i det at t man föreslagit a t t hela stegringssumman skall 
utgöra en femtedel (O-2) af totalbeloppet å alla under försäkrings
tiden inbetalta bidrag. 

Räntans totalbelopp skulle således uppgå till i nedanstående 
tablå anförda belopp, under förutsättning af 50 bidragsveckor och 
at t den försäkrade under hela försäkringstiden tillhört samma lön
klass. 

Hur ränteberäkningen ställer sig för en person, hvilken tillhört 
olika lönklasser, visar följande exempel. En försäkrad har årligen 
betalat 50 veckobidrag, däraf i 

Det genomsnittliga årsbidraget är således 369 : 25 = 14 7 6, rän
tans grundbelopp 14-7 6 x 5 + 68 = 141-so kr., stegringsbeloppet 
369 x 0'2 = 73-80 kr. och räntans totalbelopp 215-60 kr. 

4. KapltalförsSkring fSr efterlefvande. I den diskussion, som 
fördes med anledning af »programmet», framställdes från flera håll 
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krafven på, at t den nya försäkringen jämväl borde omfatta under
stöd ät änkor och föräldralösa. Införandet af en dylik försäkring 
skulle likväl hafva stött pä de allvarligaste ekonomiska svårigheter 
och måste uppskjutas till förmån för invaliditets- och ålderdoms-
försäkringens genomförande. En försäkring af föreslagna art är 
också hittills öfverallt i Europa ett olöst problem. 

I stället har förslaget nu upptagit tanken på en kapitalförsäk
ring, som skulle lämna försäkrades och räntetagares efterlefvande 
en mått l ig summa en gång för alla. Berättigade att utfå detta 
belopp äro den dödes änka äfvensom inom äktenskapet födda eller 
legitimerade barn under lo" år. Utom äktenskapet födda barn hafva 
anspråk på kapital efter modern, men äfven efter fadern, såvida 
faderskapet lagligen fastställts eller erkänts. Samma rät t hafva 
äfven den dödes föräldrar samt barnbarn och syskon under 16 år, 
hvilka af honom underhållits. Väntetiden för denna försäkrings ikraft
trädande är endast 40 bidragsveckor. 

Storleken af de summor, som enligt dessa bestämmelser skola 
utbetalas, framgår af nedanstående tablå, där bidragstiden beräknats 
till 50 veckor, per år. 

K v i n n l i g a f ö r s ä k r a d e , som skola ingå äktenskap, äro berät
tigade at t återfå hälften af det bidragsbelopp, som betalats för dem, 
såvida de hafva en väntetid af 200 bidragsveckor bakom sig. 

5. Tilläggrsförsäkring. Utträde ur försäkringen. Den föreslagna 
tvångsförsäkringen har icke kunnat föreskrifva annat än en viss 
minimiförsäkring, afsedd att skydda de försäkrade från nöd eller at t 
bereda dem ett behöfligt tillskott till andra inkomster. Det är 
emellertid af vikt, at t lagen icke helt och hållet gör halt vid be
stämmelser af sådan art, utan at t den äfven uppmuntrar de försäk
rade ti l l ytterligare omtanke om framtiden och sålunda bryter udden 
af en bland de vanligaste invändningarna mot tvångsförsäkringens 
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system. Denna tanke ligger under de stadganden angående t i l l -
l ä g g s f ö r s ä k r i n g , som lagförslaget innehåller. 

Denna försäkring, hvilken således byggts på fri villighetens grund
sats, har lånat sin hufvudsakliga form från det belgiska systemet 
(se härom sid. 240). Den skall förvaltas fristående från tvångsför
säkringen, men kan afse tilläggsförsäkring till alla dess i detta ka
pitel behandlade former. Hvarje inbetalning till denna försäkrings
form betraktas såsom enkelpremie, hvarigenom visst anspråk på ett 
försäkringsbelopp ernås. Hela försäkringssumman beräknas efter 
enkelpremiernas totalbelopp i enlighet med på försäkringsteknisk 
grundval uppbyggda tariffer, hvilka genom kungörelse skola offent
liggöras. Arspremien får likväl icke öfverstiga 75 kr. 

Förslaget lämnar dessutom ett särskildt stadgande om, at t riks
ländernas lagstiftning må taga hand om de särskilda åtgärder (stats
understöd, propaganda etc), som enligt det belgiska mönstret visat 
sig verka befordrande på den frivilliga försäkringens utbredning. 

I några mycket utförliga paragrafer sysslar förslaget med de 
a f b r o t t i e t t f ö r s ä k r i n g s f ö r h å l l a n d e , som kunna tänkas komma 
a t t inträffa. 

Det torde vara oundvikligt, att, om en försäkrad varaktigt ut
träder ur försäkringen, hans anspråk på dess förmåner måste från-
kännas honom. Men därest afbrottet i afgifternas erläggande en
dast skulle vara af öfvergående natur, så har det synts nödvändigt 
att för sådana fall införa särskilda stadganden. Sålunda föreskrif-
ver lagförslaget, at t under väntetiden försäkringsförhållandet af-
brytes först sedan bidragen uteblifvit under tre på hvarandra föl
jande kalenderår. Efter väntetidens förlopp, sedan således rätten 
till försäkringens förmåner förvärfvats, upphör, om t. ex. arbetslös
het omöjliggör afgifternas erläggande, egenskapen af försäkrad först 
ett år sedan sista inbetalningen gjorts. Ar arbetslösheten periodisk, 
så måste försäkringsplikten fullgöras under det första året minst en 
gång, under två på hvarandra följande år för minst 20 och under 
tre år för minst 40 veckor. Om åter en person har öfvergått från 
a t t vara försäkringspliktig till att icke vara det, men sedan ånyo 
kommer i förstnämnda ställning, så bibehåller han sina genom tidi
gare inbetalningar grundlagda anspråk, såvida återinträdet sker 
inom loppet af fem år. 

6. Försäkringens organisation. Efter en, som det vill synas, 
grundlig undersökning af skälen för och emot hafva lagförslagets 
författare enats om att för invaliditets- och ålderdomsförsäkringens 
handhafvande föreslå en enda anstalt, med hela riket som förvalt
ningsområde. 



2 5 4 DET ÖSTERRIKISKA LAGFÖRSLAGET ANGÅENDE SOCIALFÖRSÄKRING. 

Det är i första hand tekniska orsaker, som varit afgörande för 
denna sammanslagning af alla risker till en finansiell enhet. Lär
domar hafva i detta hänseende hämtats närmast från Tyskland, där 
invaliditetsförsäkringen bäres af 31 försäkringsanstalter med hvar 
sitt distrikt. Dessa anstalters utveckling företedde under försäk
ringens första decennium en mycket växlande bild. Berlins och 
Hansastädernas anstalter uppvisade exempelvis så stora öfverskott, 
a t t de hade kunnat täcka sina utgifter med räntorna å de samlade 
kapitalen, under det att budgeten för anstalten i Ostpreussen före
tedde betydande deficit. De ingående undersökningar, som verk
ställdes med anledning af dessa omständigheter, visade tydligt, at t 
dessa olikheter i anstalternas ekonomi hufvudsakligen vore att hän
föra till den inverkan kundkretsens åldersfördelning utöfvade. 1895 
års yrkesräkning i Tyskland visade nämligen, a t t inom jordbruket 
på 1,000 försäkringspliktiga kommo omkring fyra gånger så många 
personer öfver 69 år som inom industrien, och at t de högre ålders
klasserna öfver hufvud voro starkare besatta inom den förra än inom 
den senare näringsgrenen. Däraf förklarades, hvarför städernas för
säkringsanstalter betungades af ett vida färre antal räntetagare än 
landsbygdens och hvarför således den finansiella ställningen kom 
at t förete så olika bilder inom olika anstalter. 

Den österrikiska yrkesräkningen af år 1900 har gifvit samma 
resultat i här förevarande hänseende. Den ogynnsammare ålders
fördelningen inom jordbruket framgår tydligt äfven af denna under
söknings siffror. Åldersgruppen 61—65 år visar bland de själfstän-
diga hälften så stor, bland de osjälfständiga dubbelt så stark be
sättning inom jordbruket som inom industrien. En beräkning på 
denna grundval visar, at t på 1,000 försäkrade inom jord- och skogs
bruk skulle årligen komma 17, på 1,000 försäkrade inom industri och 
handel endast 11 räntetagare. 

Då af sådan anledning den åsikten kunde göras gällande, at t 
en differentiering i fråga om bidragens storlek mellan jordbruk 
och industri borde ske, så torde gent emot det berättigade i en så
dan anordning böra anföras, at t den påpekade olikheten i ålders
fördelningen gifvetvis icke kan hafva sin hufvudsakliga orsak i mot
svarande skiljaktigheter i den naturliga befolkningsrörelsen, utan 
måste dessa främst sökas i vandringsförhållandena inom landet. 
Det torde vara uppenbart, at t den egendomliga förskjutningen i ålders
fördelningen de båda klasserna emellan framkallas af den företeelse, 
som plägar betecknas med namnet »flykten från landet» och som 
innebär, att yngre personer vandra från landsbygden och jordbruket 
till städerna och industrien och at t sedermera återvandringen till 
landet omfattar den äldre befolkningen. At t således städernas för
säkringsrisker förbättras, under det att landsbygdens försämras, är 
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en omständighet, som väl näppeligen kan läggas jordbruket till last. 
För att fä till stånd en rättvis fördelning af bidragsbördan synes 
det sålunda vara nödvändigt att- sammanföra de försäkrades hela 
stock inom en enda riskklass. 

Icke heller synes det vara lämpligt at t i Österrike införa en rad 
territoriellt uppdelade försäkringsanstalter, ty därigenom skulle riskerna 
inom en anstalt med ett öfvervägande agrariskt distrikt (t. ex. Steier-
mark) ställa sig väsentligt ogynnsammare än för en anstalt, omfat
tande ett industridistrikt (t. ex. Nedre Österrike). 

Om således hänsynen till denna försäkringsgrens finansiella ge
nomförande nödvändiggör en konsekvent centralisering, så har man 
i stället sökt uppbygga förvaltningen på grundvalen af autonomi 
och décentralisation. Skematiskt sedt, ter sig invaliditets- och ålder
domsförsäkringens organisation på följande sätt. 

1. C e n t r a l k a s s a n s f ö r v a l t n i n g . Uppgifter: Förvaltningens 
organisation och kontroll öfver alla kassans organ, disposition öfver 
hälften af fonderna, åtgörande rörande tvistiga försäkringsanspråk, 
där icke sådant afgörande tillkommer räntekommissionerna. 

Organ: Centralstyrelsen, som har högsta öfverinseendet öfver 
ärendena samt träffar afgöranden i viktiga frågor; verkställande ut
skottet, som har de löpande ärendena om hand samt dessutom funge
rar såsom socialförsäkringsrad inom inrikesdepartementet. 

I I . L o k a l f ö r v a l t n i n g e n ombesörjes af distriktskontoren för 
socialförsäkring (jfr »Meddelanden», 1909, h. 3, s. 131). 

Uppgifter: Mottagande af de försäkrades anmälningar om in-
och utträde och af försäkringsbidragen, registerföring, förberedande 
af räntekommissionernas beslut rörande ränteanspråk etc. 

I I I . F ö r v a l t n i n g e n s me l l an led . 1. Bäntekommissionerna, 
upprättade inom hvarje politiskt distrikt. Deras uppgift är at t åt
göra alla till centralkassan framställda anspråk på räntor och kapi
talutbetalningar. 

2. Länsanstalterna, af räntekommissionens medlemmar bildade 
förvaltningsorgan, med hufvudsaklig uppgift att föranstalta om frukt
bringande placering af hälften af försäkringens samlade fonder samt 
afgörande i viktigare frågor rörande försäkringens hälsovård, åt hvil-
ken lagförslaget — med det tyska exemplet för ögonen — ägnat 
stor uppmärksamhet. 

3. Olycksfallsförsäkringsanstalterna, hvilka ha att sköta de för
säkrades kontoföring, utbetalandet af räntor, kapital e tc , det närmaste 
handhafvandet af de särskilda hälsovårdsföreskrifterna äfvensom 
räntekommissionernas och länsanstalternas byrågöromål. 

Till själfstyrelsens grundsats har förslaget tagit hänsyn där
igenom, at t alla förvaltningsorgans medlemmar sammansatts till lika 
antal af representanter för arbetsgifvare, osjälfständiga, själfständiga 

18—0920,!. 
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och staten. Distriktskontoren välja räntekommissionernas medlem
mar, dessa åter centralstyrelse och länsanstalternas styrelser. Staten 
bidrager med 11/2 mill. kr. årligen till försäkringsanstaltens förvalt
ningskostnader och ersätter dessutom olycksfallsförsäkringsanstalter
nas utgifter för invaliditets- och ålderdomsförsäkringens handhaf-
vande. 

7. Försäkringens kostnader. I en bilaga till förslaget meddelas en 
kalkyl rörande invaliditets- och ålderdomsförsäkringens kostnader 
för de försäkrade och staten, ur hvilken följande siffror må hämtas. 

Som förut nämnts, skulle omkring 10 milj. människor komma 
att tillhöra denna del af socialförsäkringen, och af dessa komme öfver 
6 milj. på arbetarna samt återstoden på småfolket. Den samman
lagda årliga summan af alla de försäkrades bidrag skulle uppgå ti l l 
omkring 97 milj. kr., af hvilka de själfständiga för sin egen försäk
ring skulle erlägga 21 milj., arbetsgifvarne för sina underhafvandes 
försäkring 41 milj. samt arbetarna själfva 35 milj. kr. 

Centralkassans utgiftsbudget för de olika försäkringsgrenarna 
skulle komma att få följande utseende. 

Den andel staten tager i kassans utgifter består, utom i ett 
konstant tillskott af 1 Vs milj. kr. t i l l förvaltningskostnaderna, i 
det fixa bidraget af 68 kr. till hvarje ränta samt i den ersätt
ning, som betalas med anledning af värnpliktiga försäkrades be-
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frielse frän premieinbetalning under militärtjänsten. Under de första 
fyra åren inskränkas statens utgifter till att endast omfatta förvalt
ningsbidraget å 11/i milj. Frän femte året, då räntetillskotten börja, 
stiga kostnaderna långsamt och hafva efter tio år nätt till omkring 
30 milj., efter tjugu år till 60 milj. och i jämviktstillståndet (efter 
det 40:e året) till omkring 75 milj. kr. per år. 

V. 

Olycksfallsförsäkring. 

Hvad i det föregående yt t ra ts beträffande sjukförsäkringen, 
eller a t t förslaget härom i hufvudsak är uppbyggdt på samma 
principer som den hittillsvarande lagstiftningen i ämnet, gäller jäm
väl ifråga om olycksfallsförsäkringen. ' Äfven denna gren af social
försäkringen har dock underkastats en allmän och i vissa hänseenden 
ganska betydelsefull revision. 

Försäkringspliktens omfattning. Förslaget fasthåller vid den re
dan i 1887 ars lag häfdade grundsatsen, att endast de med sär
skild olycksfallsrisk förbundna företagen böra underkastas försäk
ringsplikt, och begränsar samma plikt till väsentligen de företag, 
h vilkas farlighet redan blifvit genom nämnda lag erkänd. Hi t 
höra enligt lagen jämväl bergverk för inmutningsbara mineral (>auf 
vorbehaltene Mineraliens), för hvilka dock hithörande förhållanden 
skulle regleras genom en särskild lag. Denna speciallag, den s. k. bro-
derskapskasselagen af år 1889, har dock visat sig vara fullständigt 
otillräcklig, och förslaget upptager därför bergshandteringen i dess 
helhet bland kretsen af försäkringspliktiga yrken. I fråga om landt-
bruket omfattar försäkringsplikten, liksom hittills, endast den per
sonal, som sysslar med af motorer drifna landtbruksmaskiner. E t t 
fullständigt indragande under lagens tillämpningsområde af landt-
och skogsbruket i dess helhet, som från mänga håll förordats, har 
nämligen ansetts skola komma att öfverhöfvan betunga dessa nä
ringar, särskildt i betraktande af de genom förslaget i öfrigt dem på
lagda bördorna. 

Den hittillsvarande osäkerheten med afseende byggnadsarbetar
nas rätt till försäkring har undanröjts på det sätt, att i förslaget 
uttryckligen stadgats, att försäkringsplikten omfattar samtliga vid 
hithörande företag anställda arbetare, äfven om de icke sysselsättas 
vid själfva byggandet. 

1 Jfr »Meddelanden» 1905, s. 187 ff. 
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I fråga om företag, i hvilka ångpanna eller mekanisk drifkraft 
komma till användning, har skillnad gjorts mellan sådana, där varor 
tillverkas eller bearbetas och sådana, där detta icke är fallet. En
dast de förra skola i s in h e l h e t vara underkastade olycksfallsför-
säkringsplikten, medan däremot samma plikt ifråga om den senare 
kategorien af företag endast omfattar den med nämnda anordningar 
sysselsatta personalen. 

Slutligen må nämnas, att förslaget bland försäkringspliktiga yr
ken äfven upptager yrkesmässigt drifven skogsafverkning. 

Begreppet »olycksfall i arbete» utsträckes enligt förslaget till 
äfven sådana olycksfall, som inträffa under husliga eller andra ar
beten, hvartill den försäkrade, vid sidan af sin sysselsättning i yrket 
och under det driften pågar, af arbetsgifvaren eller i hans namn an
vändes. 

Ersättningsbeloppen. Den viktigaste förändringen i föreliggande hän-
hänseende utgör den föreslagna utsträckningen af harenstiden från fyra 
till tretton veckor. Olycksfallsräntan skall nämligen enligt förslaget 
utgå från dagen efter sjukbehandlingens afslutande och i alla händelser 
senast från början af det andra året efter olycksfallets inträffande. 
Sådana skadade, som icke kunna göra anspråk på sjukhjälp, skola dock 
erhålla olycksfallsersättning fr. o. m. fjortonde veckan efter olycks
fallet. Öfriga skadade äro däremot under tiden från början af samma 
vecka t. o. m. det första årets slut hänvisade till sjukförsäkringen 
för erhållande af understöd. För de utgifter, som sjukkassorna för 
detta ändamål måste vidkännas, skola de i sin ordning erhålla er
sättning från resp. olycksfallsförsäkringsanstalter. 

Olycksfallsräntan beräknas icke längre som hittills efter den 
skadades årsförtjänst inom företaget, utan efter de redan i det före
gående (sid. 130) omnämnda löneklasserna, så att helräntan utgör det 
300-dubbla beloppet af den för ifrågavarande löneklass fastställda dag
liga sjukhjälpen. För at t undvika subtila, mest på subjektiv upp
fattning beroende undersökningar angående den exakta invaliditets
graden, har ifråga om räntor för partiell invaliditet föreslagits, a t t 
dessa skola graderas efter jämna tolftedelar af helräntan. 

Gällande bestämmelser angående olycksfallsersättningen hafva 
i hufvudsak utvidgats i följande hänseenden. Skadad, som till följd 
af olycksfallet befinner sig i ett tillstånd af fullständig hjälplöshet, 
och behöfver andras hjälp och vård, erhåller ett till l'/a gånger hel
räntan förhöjdt understöd. O ä k t a barn skulle för framtiden med 
afseende på rätten till ersättning blifva likställda med äkta; maximi
beloppet af räntor t i l l efterlefvande, som enligt gällande lag får upp
gå till högst s>0% af den dödes årsarbetsförtjänst, har höjts till lik
het med helräntans belopp; de ersättningsberättigades krets har ut
vidgats till barnbarn och syskon. Olycksfallsräntor, hvilkas belopp 
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understiger 1-6 af helräntan, skola af försäkringsanstalterna, äfven 
utan den ersättningsberättigades medgifvande, kunna utbytas mot 
kapitalersättning en gång för alla. 

Försäkringens anordning. Den viktigaste förändring, som före
slagits ifråga om de territoriella olycksfallsförsäkringsanstalterna, 
gäller dessas styrelse (Vorstand). Enligt 1887 års olycksfallsförsäk
ringslag består denna till en tredjedel af representanter för arbets-
gifvarne, till en tredjedel af ombud för de försäkrade och till en 
tredjedel af personer, utnämnda af inrikesministern. Enligt förslaget 
skola emellertid dessa styrelser för framtiden bestå endast af valda 
representanter för arbetsgifvare och arbetare, nämligen till 2/3 af de 
förra och till 1/s af de senare, dock att samma styrelser vid afgöran-
det af frågan angående olycksfallsersättning eller om åtgärder till 
förebyggande af olycksfall skola räkna lika många röstberättigade 
ombud för resp. arbetsgifvare och arbetare. 

I öfrigt är a t t märka, att de ofvannämnda lokalkontoren för 
socialförsäkringen hafva att förmedla förbindelserna mellan å ena 
sidan arbetsgifvarne och de försäkrade och å andra sidan resp. för
säkringsanstalter. 

§ 58 i gällande olycksfallsförsäkringslag medgifver rättighet för 
arbetsgifvare inom försäkringspliktiga yrken att med inrikesministerns 
tillstånd upprätta särskilda försäkringsanstalter för öfvertagande af 
den i lagen föreskrifna olycksfallsförsäkringen. Medgifvandet ifråga, 
som hittills endast begagnats i och för bildandet af en dylik special 
anstalt för de österrikiska järnvägarne, skulle enligt förslaget för 
framtiden upphöra. Nämnda anstalt skall emellertid äga bestånd, 
men förvandlas till en tvångsanstalt, omfattande samtliga österrikiska 
järnvägar. 

För öfvertagandet af olycksfallsförsäkringen vid bergverken, 
hvilka, såsom ofvan nämnts, enligt förslaget skola i sin helhet vara 
underkastade försäkringstvång, skall dessutom upprättas en ny dy
lik anstalt, omfattande hela riket. 

Om arbetarne vid ett försäkringspliktigt företag genom särskild 
anordning äro tillförsäkrade minst samma förmåner som de i lagen 
föreskrifna, och om företagets ägare härtill lämnar minst lika höga 
bidrag som han eljest skolat i och för den lagliga olycksfallsför
säkringen erlägga, är han jämlikt § 57 i gällande lag berättigad 
att fordra at t icke behöfva i och för företaget tillhöra de territo
riella olycksfallsförsäkringsanstalterna. Ifrågavarande anordningar, 
af hvilka det f. n. endast finnes tvenne st., skola enligt lagförslaget 
bibehållas, därest de ombildas till öfverensstämmelse med de i för
slaget gifna bestämmelserna. 

O l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g s a f g i f t e r n a skola enligt lagförslaget 
för framtiden helt och hållet erläggas af arbetsgifvaren och arbe-
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tarne sålunda befrias frän skyldigheten at t vidkännas 10 % af dessa 
afgifter. Detta är emellertid egentligen endast på papperet. I prak
tiken betala nämligen redan nu de flesta arbetsgifvarne hela försäk-
ringsafgiften. 

Olycksfallsförsäkringsafgifternas fastställande och uppbärande 
skall icke ske under de former, som tillämpas vid kollektivförsäk
ring, utan efter principen om individuell försäkring och försäkrings-
afgift sålunda erläggas i enlighet med företagets riskklass och den 
försäkrades löneklass för hvarje särskild försäkrad person. 

Olycksfallsförsäkringens finansiella system. De finansiella resultaten 
af den österrikiska olycksfallsförsäkringen hafva, som bekant, visat 
sig allt annat än tillfredsställande, och försäkringen arbetar med 
ett år från ar ständigt stigande deficit. Huru vansklig ställningen 
i själfva verket blifvit, framgår af följande uppgifter, afseende till
ståndet vid 1906 års slut. 

Sålunda hade anstalterna tillsammans vid nämnda tidpunkt att 
uppvisa en kapitalbrist af i rundt ta l 6ö mill. Krönen, eller mer än 
en tredjedel af förpliktelsernas totalsumma. De olika anstalterna 
företedde i detta hänseende betydande skiljaktigheter. Medan så
lunda anstalterna i Graz, Salzburg och Brunn icke hade något större 
deficit, utgjorde kapitalbristen i de båda största anstalterna, Wien 
och Prag, resp. 44-9 och 55g % af det erforderliga kapitalet. 

Denna olikhet de särskilda anstalterna emellan framträder ännu 
tydligare, om man tager i betraktande, a t t äfven anstalternas för
säkringstariffer ej så obetydligt afvika från hvarandra. Sålunda öf-
versteg den af anstalterna i Wien och Prag år 1906 tillämpade tarif
fen med 10 % den s. k. normaltarifien, medan däremot anstalten i Graz 
betjänade sig af en tariff, som med 20 % understeg den normala. 

Orsakerna till detta i finansiellt hänseende dåliga läge anses vara 
a t t i första hand söka i stegringen i antalet ersättningsberättigade 
olycksfall, hvarvid likväl lämnas oafgjordt, huruvida denna tillväxt 

1 1 österr. Krone = 0 7 5 öre. 
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är att tillskrifva en verklig ökning i olycksfallens antal eller ett 
bättre fullgörande af olyeksfallsanmälningsplikten och ett noggran
nare fullföljande af ersättningsanspråken. En annan orsak torde ligga 
i den omständigheten, att anstalterna sakna möjlighet att kontrollera 
at t de verkligen i sin helhet erhålla dem tillkommande försäkrings-
afgifter. Slutligen har man otvifvelaktigt också härvid att göra med 
olikheter i sättet för olycksfallsförsäkringslagens tillämpning särskildt 
med hänsyn till praxis vid bedömandet af ersättningsanspråken. 

A t t råda bot på det i finansiellt hänseende prekära läge, b. var i 
den österrikiska olycksfallsförsäkringen på detta sätt råkat var natur
ligtvis ingen lätt sak. Den utväg, som på många håll förordats, eller 
att staten härvid skulle på ett eller annat sätt träda emellan, kunde ju 
icke undgå att väcka betänkligheter. Denna utväg skulle nämligen 
innebära en orättvisa mot de anstalter, hvilkas verksamhet icke hafva 
at t uppvisa något deficit. Såsom skattskyldiga skulle intressenterna 
i dessa senare anstalter dessutom nödgas understödja de anstalter, 
som försummat att genom erforderliga förhöjningar i försäkrings-
afgifterna skaffa tillräcklig betäckning för sina förbindelser. Det 
närmast tillhands liggande medlet vore naturligtvis at t genom för
höjning i dessa afgifter skaffa möjligheter till bristens amortering, 
men det säger sig själf, att denna utväg icke kan förefalla de nu
varande delägarne synnerligen lockande. 

Då regeringsförslaget innehåller åtskilliga reformer, såsom exem
pelvis karenstidens förlängning, hvilka torde bidraga till a t t ställa 
olycksfallsförsäkringens finanser på bättre fötter, har man därför åt
minstone tills vidare afstått från tanken på en amortering af den 
förefintliga kapitalbristen, och ansett at t med denna åtgärd kunde 
anstå, intill dess densamma visade sig oundviklig. Under tiden skall 
ifråga om de anstalter, som hafva att uppvisa ett större deficit, be
träffande bidragen till olycksfallsförsäkringen tillämpas den s. k. 
k o n t i n g e n t e r i n g e n . Denna består däri, att ändringar och jämk
ningar visserligen få äga rum med afseende på afgifternas fördel 
ning men at t dock industriens totalbörda för ändamålet blir oför-
ändradt densamma. Dessförinnan skola emellertid bidragstarifferna 
uppbringas till den höjd, at t de kunna beräknas täcka de under 
hvarje år uppkommande nya riskerna. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 

Februari månad år 1909. 

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 februari månad. 

I nedanstående tablå hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka följande äro afsedda för resp. 
länsområden: Uppsala läns arbetsförmedling, med kontor i Uppsala, 
Östergötlands läns arbetsförmedling med, förutom hufvudkontor i 
Linköping, afdelningskontor å 12 viktigare platser inom landstings
området, Kristianstads läns arbetsförmedling med hufvudkontor i 
Kristianstad och afdelningskontor å 3 andra orter i länet samt 
Norrbottens läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Luleå och 
afdelningskontor i Boden, Malmberget och Kiruna. Den sistnämnda 
länsanstalten började sin verksamhet den 11 januari. Flertalet 
anstalter hafva anställt särskilda ombud â vissa platser inom sina 
arbetsområden. 

Öfversikt af verksamheten under februari månad år 1909. 
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På 100 lediga platser kommo: 

Vid de under februari månad verksamma anstalterna gjordes 
tillhopa 11,332 a n s ö k n i n g a r om arbete (6,563 under febr. 1908), 

•hvaraf 8,228 af män (4,138 föreg. år) och. 3,104 af kvinnor (2,425 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 6,283 l e d i g a p l a t s e r (4,745 föreg. 
år), nämligen 2,965 för män (2,037 föreg. år) och 3,318 för kvinnor 
(2,708 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till 
3,309 (2,418 föreg. år), af hvilka 1,914 besattes med män (1,245 
föreg. år) och 1,395 med kvinnor (1,173 föreg. år). Vid jämförelse 
med de resultat, som af samma anstalter (utom Uppsala, Östergöt
lands och Norrbottens läns) ernåddes under febr. månad 1908, finner 
man sålunda för såväl männen som kvinnorna en allmän stegring 
af siffrorna, starkast dock beträffande antalet arbetsansökningar. 

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 i öfrigt rörande verksamheten 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 grofarbete (869); där
efter följde jordbruk och skogshushållning (446), byggnadsverksam
heten (203), landttransporten (171) samt metall- och maskinindustrien 
(64). Flertalet tillsatta platser för k v i n n o r förekommo inom det 
husliga arbetet (1,131), hotell-, kafé- och restaurantrörelsen (122) 
samt jordbruket och beklädnadsindustrien (29). 
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Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo: ') 

Af de ofvanstående absoluta talen framgår, hurusom å de man
liga afdelningarna jordbruket äfven under den nu ifrågavarande 
månaden, då jordbruket bar sin lugna tid, i ganska stor utsträckning 
anlitat anstalterna. Detta beror delvis på de tryckta konjunk
turerna på den industriella arbetsmarknaden, men till väsentlig del 
ock på det särskilda intresse, som på senaste tiden ägnats arbetsför
medlingen för jordbruket, både från myndigheternas sida och från 
landtmännens. 

Med af seende ä det kvinnliga arbetet dominerar gruppen husligt 
arbete; därnäst följa handel och samfärdsel samt industri och handt-
verk, hvaremot fortfarande stora svårigheter möta att förskaffa jord
brukarne kvinnlig arbetskraft. 

') Proportionatal hafva här ej beräknats i de fall, då de absoluta talen äro små. 
Dessa hafva dock medräknats i summan för »samtliga yrkesgrenar», hvaraf förklaras 
vissa skiljaktigheter mellan de under denna rubrik uppförda talen samt de detalj
summor, som finnas angifna. 
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Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
februari 425 platser, hvaraf 335 manliga och 90 kvinnliga; motsva
rande tal för föregående år voro 343, 266 och 77. 

Med afseende å dessa uppgifter är at t märka, att vid samtliga 
länsanstalter — Uppsala, Östergötlands, Kristianstads och Norr
bottens läns — redovisas alla inom resp. län tillsatta platser såsom 
förefintliga inom orten. 

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

Arbetsmarknadens läge belyses i många hänseenden af de efter
följande tabellerna äfvensom af de här ofvan meddelade sammanställ
ningar, särskildt vid jämförelse med motsvarande ta l under samma 
månad föregående år. 

På 100 lediga platser kommo: 

De nu anförda siffrorna gifva en klar belysning åt den grund
väsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket och 
öfriga yrkesgrenar. Medan arbetarn e trängas med hvarandra vid 
försöken att finna platser inom statsmannanäringarna, så finns inom 
landtarjbetet ett stort öfverflöd på anställningar, som af brist på ar
betssökande ej kunna besättas. Som förut framhållits, har dock åter-
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flyttningen till landet högst väsentligt ökats under inflytande af de 
försämrade konjunkturerna på den industriella arbetsmarknaden. 

Ofvanstående relativa ta l ge ett starkt intryck af den sedan år 
1907 fortgående, allmänna försämringen af arbetsmarknadens läge. 
Att märka är därvid ej blott den starka relativa ökningen af an
talet arbetsansökningar, hvilket delvis förklaras af noggrannare an
mälning af arbetslösa. Kanske än mer karaktäristiskt är, at t den 
stora ökningen af arbetskraft icke föranledt ökning af antalet till
satta platser i förhållande till antalet anmälda sådana, hvilket 
utvisar, at t arbetsgifvarne i många fall icke varit synnerligen an
gelägna om att besätta de anmälda platserna. 

Då proportionen mellan arbetsansökningar och lediga platser 
ställer sig afsevärdt gynnsammare under februari än under januari 
detta år, så beror detta nog väsentligen på, att de under jan. anord-
ordnade arbetslöshetsräkningarna m. fl. åtgärder förmått de arbets
lösa at t i osedvanlig utsträckning verkligen anmäla sig å arbets
förmedlingsanstalterna. 

Arbetslösheten torde under februari hafva fortgått i samma om
fattning som under den föregående månaden. Ehuru mest märkbar 
bland säsongarbetarne inom byggnadsverksamheten och transport
yrkena framträdde den äfven inom flertalet andra yrkesgrenar. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstaltens rapporter. 

a) Allmän öfversikt. 

Stockholm. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Antalet arbetssökande, som änder februari 
anmält sig â arbetsförmedlingen, liar varit afsevärdt större än någon föregående månad. 
Orsaken till den ökade frekvensen måste otvifvelaktigt tillskrifvas den utfärdade be
stämmelsen, att arbetskraft, behöflig för de af stadsfullmäktige beslutade >extra arbe
tena», skall förmedlas allenast genom Arbetsförmedlingen. Dessa >extra arbeten> hafva 
beredt arbetstillfällen. åt ett mindre antal jordschaktningsarbetare, bergsprängare 
och makadamslagare. Sifferuppgifterna gifva dock oförtydbart vid handen, att arbets-
tillgången fortfarande är knapp. — K v i n n l i g a a f d e l n i n g e n . Ensamjnngfruplatser 
och andra platser på det husliga området finnas i stor utsträckning för välrakommen-
derade sökande. 
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Uppsala Un. Arbetsmarknaden har under februari månad undergått föga förändring. 
Arbetstillfällena inom staden äro få. men på landsbygden råder fortfarande brist på 
arbetskraft. På grund af att föret under sista tiden varit godt. hafva skogskörslor och 
dylika arbeten bedrifvits med ifver, och många därvid erhållit arbete. — På k v i n n l i g a 
a f d e l n i n g e n råder ingen arbetsbrist, snarare tvärtom. 

Östergötlands län. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n är stor arbetslöshet inom byggnads
facken, särskildt bland snickare, murare och målare. Dessutom finnas många arbetslösa 
maskinister, eldare samt olika slag af järnarbetare. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n är 
ingen arbetsbrist. 

Norrköping. Arbetslöshet råder fortfarande, i synnerhet inom byggnadsfacket. På 
grund af den kyliga väderleken har arbetsstyrkan inskränkts vid ett större byggnads
företag. Genom anordnande af makadamslagning och annat arbete för stadens räkning 
har ett antal arbetslösa erhållit sysselsättning. 

Karlskrona. Arbetstillgången har under februari månad snarare försämrats än 
förbättrats. Till följd af den stränga vintern hafva påbörjade arbeten måst afstanna. 
Vid stadens arbeten har ytterligare beredts sysselsättning för en del arbetare. 

Kristianstads län. Någon nämnvärd förändring på arbetsmarknaden har icke 
inträdt. 

Malmö. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n är arbetstillgången fortfarande dålig. Visser
ligen kan, vid en jämförelse med motsvarande månad förra året, en obetydlig ökning 
i antalet lediga och tillsatta platser konstateras, men samtidigt ha de arbetssökandes 
antal betydligt ökats. Nu som alltid, då stor arbetslöshet är rådande, knnna arbets-
gifvarne fylla sitt behof utan Arbetsförmedlingens medverkan. Därför framstå tillgång 
och efterfrågan vida ogynnsammare, än hvad annars kanske varit fallet. — A k v i n n 
l i g a a f d e l n i n g e n kan med tillfredsställelse konstateras en jämn ökning af såväl 
lediga som tillsatta platser. 

Lund. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n råder stor arbetsbrist. Vid nödhjälpsarbetena 
(stenskärfning) ha anställts 43 arbetare. Utom dessa ha endast 4 personer erhållit 
arbete inom staden. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n finnes god tillgång på tjänarinne
platser t i l l aprilflyttningen. 

Hälsingborg. Ställningen på arbetsmarknaden har under månaden ytterligare för
sämrats, icke minst på grund af ihållande frostväder, hvarigenom en del jord- och 
schaktningsarbeten omöjliggjorts. Särskildt inom byggnadsfacken och sjöfarten är ar
betstillgången ytterst ringa. Arbetslösheten har stor omfattning, och för flera arbetare 
är ställningen särdeles bekymmersam. 

Göteborg. Under februari månad har arbetsmarknaden varit mycket dålig på snart 
sagdt alla områden förutom till jordbruket och det husliga arbetet, där det fortfarande 
är tillgång på arbete, särskildt för dugliga tjänsteflickor. Mot slutet af månaden har 
dock en afsevärd förbättring inträdt. 

Ehuru arbetslösheten under månaden varit och fortfarande är stor, hafva de arbets
sökande anmärkningsvärdt ofta vägrat antaga erbjudet arbete, äfven då fullt normala 
arbetslöner erbjudits. 

Karlstad. Arbetsmarknadens läge har i jämförelse med föregående månad betydligt 
förbättrats, enär en stor del familjeförsörjare beredts arbete genom schaktnings- och 
vattenledningsarbeten samt stenslagning. Dessutom ha en del arbetare erhållit skogs
arbete såväl i Värmland som annorstädes. Detta oaktadt finnas ännu många arbetslösa. 

Oäfle. Med undantag af nödhjälpsarbeten, hvarvid 92 män fått anställning, har 
arbetstillgången varit lika dålig under februari som under januari månad. Efterfrågan 
på skogsafverkningsarbetare har minskats, och ingen af stadens eller ortens industrier 
har ännu haft behof af ökad arbetskraft. 

Sundman. Arbetstillgången å den m a n l i g a a f d e l n i n g e n är fortfarande dålig 
Anna finnes ett hundratal arbetslösa, som under längre eller kortare tid varit anmälda 
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å anstalten. — A den k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n råder ingen arbetsbrist. Dock finnas 
många arbetssökande, ty från sågverksdistriktet kommer hvarje år ett stort antal yngre 
tjänsteflickor, som fornt ej haft platser, och vända sig till Arbetsförmedlingen för er
hållande af sådana. 

Norrbottens län. Arbetsmarknadens läge är oförändrad! Några tecken, som tyda 
])å förbättring, ba icke visat sig. Tvärtom ökas de arbetssökandes antal rätt afsevärdt. 

b) Tillgången på arbetskraft. 

Öfverjlöd jiå arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Inom samtliga yrkesgrupper å mani. afdeln. 
atom inom jordbruket. — Kontors-, bn-
tiks- o. lagerpersonal. 

Vana landtarbetare. — Ensamjnngfrnr till 
stad o. land. 

Uppsala lin. 

Kakelarbetare, metall- o. maskinarbetare, 
grnndläggare. mnrare, byggnadssnickare, 
målare, grofarbetare. 

Kördrängar, kreatursskötare, ogifta arbe
tare för landtbrnket. 

Östergotlands län. 

Järnarbetare, byggnadssnickare, timmer
män, maskinister, eldare. 

Ladugårdsskötare, gifta körkarlar, utar-
betare, drängpojkar för jordbruket samt 
vana skogsarbetare. — Mjölkerskor och 
ensamjungfrur till landet. 

Norrköping. 

Mani. o. kvinnl. textilarbetare, järnarbe
tare, byggnadsarbetare alla slag, ma
skinister o. eldare m. fl. 

Ladugårdskarlar m. fl. jordbruksarbetare. 
— Tjänarinnor kunniga i matlagning, 
mjölkjungfrur. 

Karlskrona. 

Metallarbetare, byggnadsarbetare, trans
portarbetare, grofarbetare. 

Kristianstads län. 

Murare, timmermän, grofarbetare. — Hjälp
gummor. 

Statare, drängar. — Mjölkjungfrur t i l l 
landet samt kunniga ensamjungfrur till 
stad och land. 

Malmö. 

Inom samtliga yrken o. fack å mani. afd. 
— Inom beklädnadsindustrien, butiks-
o. kontorspersonal, tvätt- o. rengörings-
kvinnor. 

Mani. o kvinnl. tjänare till landet samt 
kunniga ensamjungfrur. 

Land. 

Gjutare, möbelsnickare, svarfvare, mureri-
arbetsmän, springpojkar, sjömän, fabriks-
o. grofarbetare. — Hjälpkvinnor. 

Yngre drängar. — Mjölkjungfrur, barn
jungfrur, städerskor, kokerskor, köksor, 
ensamjungfrur. 
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Hälsingborg. 

Jordbruksarbetare för månads- o. daglön, 
järnarbetare, byggnadsarbetare, maski
nister, eldare, fabriks- o. grofarbetare, 
sjöfolk m. fl. — Hotellpersonal, hushål
lerskor, hjälpkvinnor. 

Göteborg. 

Inom alla yrken å mani. afdeln. — Butiks-
o. lagerbiträden, hotellpersonal, tvätt- o. 
rengöringsarbeterskor. 

Tjänsteflickor till landet, ensamjungfrur. 

Karlstad. 

Gjutare, bergsprängare, murarbetsmän, 
byggnadssnickare, målare, grofarbetare. 

Ladugardsskötare. — Mjölkerskor, koker
skor, ensamjungfrur. 

Gille. 

På mani. afdeln. inom de flesta yrkesgre
nar. — Hjälpgummor o. springflickor. 

Snndsrall. 
Inom alla yrken. 

Norrbottens län. 

Inom alla yrken på mani. afdelningen. Inom beklädnadsindustrien o. husligt ar
bete. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling februari 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter : a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling februari 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter : b) kvinnliga. 

19—0920-1. 



272 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING FEBRUARI 1909. 

Sveriges offentliga arbetsförmedling februari 1909. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING FEBRUARI 1909. 273 

Sveriges offentliga arbetsförmedling februari 1909. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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arbe t s fö rmedl ing . 

r 1909. 
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Sveriges offentliga 
Februari månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Februari månad år 1909. 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under februari 1909. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 
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Lifsmedelspriser å olika orter i 

Medelpris pr månad 
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riket mars 1907—februari 1909. 

för samtliga (28) orter. 



284 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under februari månad år 1909. 
och medelpris. 

285 



286 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under februari månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

287 



288 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under februari månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

289 



290 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under februari 
månad år 1909. 

Högsta, lägsta och medelpris. 
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Utländska jordbruksarbetare i Sverige år 1907.1 

Utländska säsongarbetare började först år 1904 i någon afsevärd 
omfattning anställas i Sverige. Under de följande åren ökades deras 
antal, så att vid en år 1907 af Kungl. Kommerskollegii afdelning 
för arbetsstatistik företagen undersökning sammanlagdt 1,678 hit
hörande personer annoterades. Af dessa voro 386 anställda vid några 
industriella företag (kaolin- och kalkbruk, torfströfabrik) eller in
kallade med anledning af den på hösten sistnämnda år utbrutna skörde
strejken i nordvästra Skåne. De öfriga 1,292 personerna voro för hela 
sommarsäsongen anställda inom jordbruket. Bland dessa funnos emel
lertid 64 barn, 24 kvinnor, uteslutande sysselsatta med hushållsgöro-
mål, samt 30 uppsyningsmän, hvarför hela antalet under säsongen 
sysselsatta »egentliga> jordbruksarbetare sålunda utgjorde 1,174. 

Af dessa sistberörda arbetare, för hvilka härnedan närmare redo-
göres, voro 414 män, hvaraf 93 under 18 år, samt 760 kvinnor, hvaraf 
75 under 18 år. 

Arbetarne användes hufvudsakligen till arbete vid sockerbets
odlingen och förekommo med anledning häraf endast på de trakter 
inom riket, där sådan odling bedrifves. Inom Östergötlands län voro 
vid 4 gårdar 68 arbetare anställda, inom Gottlands län vid 5 går
dar 38 arbetare, inom Kristianstads län vid 8 gårdar 176 arbetare, 
inom Malmöhus län vid 38 gårdar 882 arbetare samt inom Hallands län 
vid 1 gård 10 arbetare. Antalet arbetare vid de olika gårdarna varie
rade från 3 till 66; medeltalet var 21. Ungefär 2/s af arbetarne voro 
från Galizien, ungefär 1-4 från ryska Polen, de öfriga från olika orter i 
Tyskland o. a. 

Arbetarne anskaffades dels genom agenter (hvilka tidigare 
ofta men numera sällan anlitas) dels genom den medföljande 
uppsyningsmannen dels ock, hvad de arbetsgifvare beträffar, hvilka 
tillhöra Skånska landtmännens arbetsgivareförening, genom förenin
gens ombudsman. Största antalet, 858 eller nära 2-3 af arbetarne, 
anskaffades genom förmedling af uppsyningsmän; 232 arbetare eller 
ungefär V5 af hela antalet anskaffades genom nämnda ombudsman 
samt återstoden genom agenter eller genom några af arbetarne själfva. 
I enstaka fall har det jämväl inträffat, att dylika arbetare själfva 
sökt och erhållit arbete i landet. 

Säsongtid. I allmänhet anlände de utländska säsongarbetarne 
i början af april samt stannade till slutet af november eller början 
af december; säsongtiden torde därför kunna beräknas till ungefår 
8 månader eller c:a 200 arbetsdagar. 

1 Arbetsstatistik. A: 8. Utländska jordbruksarbetare i Sverige år 1907. 

21—09204. 
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Uppsyningsman. Förarbetare. Som de utländska arbetarne blott 
kunna meddela sig på och förstå sitt eget modersmål, är det nöd
vändigt, att det finnes en tolk, en mellanhand mellan arbetsgifvare 
och arbetare. Dennes uppgift blir emellertid af praktiska skäl tre
faldig. Han skall nämligen dels tjänstgöra som tolk, dels vara ar-
betsbefäl, dels ock vara uppsyningsman öfver bostäderna samt öfver 
arbetarne utom arbetet. 

Utaf sådana mellanhänder finnes det tvänne från hvarandra vä
sentligt skilda typer, nämligen uppsyningsman och förarbetare (»Auf-
seher> och »Vorarbeiter»). Uppsyningsmannen har uteslutande en dylik 
förmedlande och öfvervakande uppgift, för hvilken han kontant och in 
natura erhåller inemot 100 kronor i månaden; förarbetaren deltager 
dessutom i arbetet som en vanlig arbetare och erhåller för sin spe
ciella uppgift såsom uppsyningsman endast ungefär 13-so kronor i 
månaden. 

Arbetarnas anställning regleras genom arbetskontrakt, nämligen 
antingen skriftligt kontrakt endast mellan arbetsgifvaren och upp
syningsmannen eller skriftligt kontrakt mellan arbetsgifvaren och så
väl uppsyningsmannen som hvarje arbetare eller ock skriftligt kon
trakt mellan arbetsgifvaren och hvar och en af arbetarne. Kontrak
ten liknade i hufvudsak de i Tyskland och Danmark använda, men 
voro i allmänhet något mera humana mot arbetarne. 

Arbetstid. Arbetet började i allmänhet kl. 6 eller 6.30 på mor
gonen samt slutade kl. 7 eller 7.30 på aftonen. 

B r u t t o a r b e t s t i d e n växlade i regel mellan 12—137s timmar 
samt utgjorde i genomsnitt för samtliga arbetare 12 t. 45 min. 

N e t t o a r b e t s t i d e n var bestämd till 10J/2 t. för mer än halfva 
antalet gårdar och arbetare; för V3 af arbetarne utgjorde den 11 t. 
samt för återstoden endast 10 t. I genomsnitt för samtliga arbetare 
uppgick den effektiva arbetstiden pr dag till 10 t. 41 min. De dag
liga r a s t e r n a voro i regel 3 med en sammanlagd längd af 2 t. 

Aflbningen utgick dels in natura, dels i kontanter. N a t u r a f ö r 
m å n e r n a bestodo enligt kontrakt af 121,/2 kg. potatis i veckan, 1 
liter skummad mjölk dagligen, bränsle, lyse, fri bostad, nödigt natt
läger, tvättapparat samt kista till förvarande af matvaror; de upp
skattades ti l l ett genomsnittsvärde af 23 öre pr dag och arbetare. 

Den k o n t a n t a a f l ö n i n g e n utgick dels som dagaflöning dels 
som ackordsersättning. Dagaflöningen var under skördetid något 
högre än under den öfriga tiden. 

Den g e n o m s n i t t l i g a k o n t a n t a d a g a f l ö n i n g e n ntgjorde: 
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Sammanlagda dagsinkomsten vid dagaflöning (kontant och in na-
tura) utgjorde sålunda i genomsnitt: 

Den normala ersättningen vid ackordsarbete för sommarskötsel 
och upptagning af betor utgick med 100—120 kr. pr hektar. Kon
t a n t a d a g s i n k o m s t e n v id a c k o r d s a r b e t e har med ledning af er
hållna aflöningsuppgifter beräknats till i medeltal 2 68 kr. för alla 
slags arbetare (män, kvinnor, ynglingar). Med inberäknande af natura
förmånerna var sålunda he la d a g s i n k o m s t e n v id a c k o r d s a r b e t e 
i medeltal 2-91 kr. 

Inkomst pr säsong. De utländska arbetarne torde i allmänhet 
arbeta efter ackord under 3 månader samt efter dagaflöning under 
de återstående 5 månaderna, däraf den högre afiöningen under 5 à 6 
veckor (skördetiden). 

Med denna fördelning af säsongtiden kan den k o n t a n t a afiö
n i n g e n pr säsong beräknas utgöra för man 405-30 kr., för kvinna 
553-6 5 kr. och för yngling 358-30 kr. Lägger man härtill värdet af 
naturaförmånerna, uppskattade till sammanlagdt 46-42 kr. pr säsong, 
blir hela inkomsten resp. 451-72, 400-07 och 404-72 kr. 

Arbetsgifvarens omkostnader. Förutom afiöningen till arbetarne 
{kontant och in natura) fingo arbetsgifvarne vidkännas andra väsent
liga kostnader för användandet af den utländska arbetskraften. Dessa 
kostnader voro: utgifter för arbetarnas anskaffande (resa från Grali-
ziens, resp. Rysslands gräns till arbetsstället och åter 40 kr. samt 
värfningskostnader 10 kr.) 50 kr., för arbetets ledning (uppsynings-
mannens löneförmåner) 59394 — 985-94 kr. samt afiöningen till hus
föreståndarinnan 334-7 3 kr. Dessa utgifter höjde i medeltal arbets
gifvarens kostnad pr dag och arbetare med 48 öre. Utgiften för ar
betets ledning reducerades emellertid väsentligt vid de gårdar, där 
man i stället för uppsyningsmän använde förarbetare, i hvilket fall 
ökningen i arbetsgifvarens kostnad uppgick till 36 öre pr dag och 
arbetare. 

A r b e t s g i f v a r e n s s a m m a n l a g d a k o s t n a d e r v id d a g a f l ö 
n i n g utgjorde i medeltal pr dag och arbetare: 



294 UTLÄNDSKA JORDBRUKSARBETARE I SVERIGE ÅR 1907. 

Vid a c k o r d s a r b e t e blef arbetsgifvarens sammanlagda kostna
der pr dag och arbetare (man, kvinna eller yngling) 3-39 eller 3 -ar 
kr., beroende på om uppsyningsman eller förarbetare användes. 

A r b e t s g i f v a r e n s s a m m a n l a g d a k o s t n a d e r p r s ä s o n g och 
arbetare utgjorde: 

Arbetsduglighet. Såsom allmänt omdöme torde man kunna säga r 

at t de utländska arbetarne vid arbetet å betfälten, med hvilket de 
genom mångårigt säsongarbete blifvit särskildt förtrogna, äro minst 
jämngoda med svenska arbetare, men i alla andra jordbruksgöromål,. 
speciellt sådana, som fordra större kroppskrafter, äro dessa under
lägsna. Bland de utländska arbetarne inbördes äro de polska män
nen samt de galiziska kvinnorna de mest arbetsdugliga; sämst äro de-
polska kvinnorna. 

De utländska arbetames bostadsförhållanden voro i allmänhet 
jämförelsevis goda. Emellertid har vanligen ett flertal personer in
logerats i samma rum — i regel dock högst 10 personer. Skilda 
rum funnos för män, kvinnor och familjer; likaledes särskildt rum 
för matlagning. 

De utländska säsongarbetarna utmärkte sig för stor sparsamhet. 
Be lefde till stor del på de dem af arbetsgifvarne lämnade lifsmedlen. 
Ej heller slösade de bort sina penningar på nöjen eller njutnings
medel. De polska männen voro dock särdeles begifna på cigarretter. 
De utländska arbetarnas besparingar för säsongen torde i allmänhet 
hafva uppgått till minst 150—200 kr. pr arbetare. 

Några arbetsinställelser ägde, så vidt bekant, icke rum bland 
dessa arbetare under år 1907. Aret därförut nedlades dock arbetet vid 
en del gårdar. Orsaken till arbetsinställelserna var i allmänhet den, 
att arbetarne vid värfningen erhållit oriktiga uppgifter angående 
löneförmånerna, och blef resultatet vanligen, att arbetarne reste hem 
till sitt land igen. 

Kontraktsbrott af enskilda arbetare (rymning) förekom blott un
dantagsvis, hvilket väsentligen torde bero på, at t en förrymd arbe
tare alltid riskerar a t t ej få någon ny anställning. Därjämte vilja ar
betarne ej riskera det hos arbetsgifvaren deponerade penningebelopp, 
som enligt kontrakten afdrages â lönen de första veckorna för att 
tillfalla arbetsgifvaren vid vissa slag af kontraktsbrott. Slutligen 
äro resekostnaderna så dyra, at t arbetarne ej gärna vilja själfva 
bekosta sin återresa t i l l hemtrakten. 
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Enligt hvad särskildt inhämtade uppgifter gifva vid handen är 
antalet utländska jordbruksarbetare i Sverige fortfarande detsamma 
som under ar 1907 samt deras aflönings- och öfriga arbetsvillkor i 
hufvudsak oförändrade. 

Kvinnliga arbetares aflöningsförhållanden i Stock-
holm vid början af år 1909. 

Såsom grundval för en undersökning af arbetares aflöningsför-
nàllanden erbjuder sig ett nära till hands liggande material i de 
kollektivaftal mellan arbetsgifvare och arbetare, som under de senare 
åren i växande antal och omfattning fastställts inom skilda yrken 
-och näringsgrenar. Vid lönestatistiska undersökningar på grundval 
af detta material möta dock afsevärda svårigheter att utröna, 
dels huruvida i aftalet stipulerade löner i verkligheten äro minimi-
eller normallöner, dels hvilken eller hvilka af ett aftals lönesat
ser böra upptagas såsom representativa för den talrikaste eller för 
tillverkningen viktigaste gruppen bland samtliga af aftalet berörda 
arbetare. 

En undersökning på grundval af detta material bör sålunda 
om möjligt kompletteras och beriktigas med från annat håll häm
tade uppgifter. Sådana kunna bl. a. de offentliga arbetsförmed-
lingsanstalterna lämna ur sin erfarenhet angående de löneförmå
ner, som varit förenade med genom dem tillsatta platser inom 
olika näringsgrenar, och dessa uppgifter vinna i pålitlighet och 
typiskhet i samma mån institutionen ifråga tages i anspråk i större 
omfattning och för olikartade samhällslager och arbetsfält. I fråga 
-om husligt arbete, hotell-, kafé- och restaurantrörelse, kontors- och 
handelsarbete m. fl. äro dessa uppgifter af särdeles betydelse, då kol-
lektivaftalet inom nämnda yrken hittills kommit till föga eller ingen 
användning, och endast undantagsvis uppgifter sålunda här kunna 
erhållas ur aftalsbestämmelser. 

I tabellerna å sid. 298—299 hafva sammanställts vissa från nämnda 
båda källor hämtade uppgifter i syfte att belysa kvinnliga arbetares 
löneförhållanden i hufvudstaden. 

Körande tabell A, som innehåller af a r b e t s f ö r m e d l i n g e n 
i Stockholm meddelade u p p g i f t e r a n g å e n d e f a k t i s k t u t b e t a l d a 
l ö n e b e l o p p inom vissa yrken, bör anmärkas, att samtliga lönebelopp 
afse arbeterskor mellan 17 och 22 år. Med tilltagande ålder och 
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yrkeskunnighet torde lönerna inom flertalet upptagna specialiteter 
afsevärdt höjas, men får härvid ej lämnas ur sikte den af utländsk 
statistik bekräftade erfarenheten, att , på grund af den starkare-
giftermålsfrekvensen inom de närmast följande årsklasserna, dessas-
andel i hela antalet självförsörjande kvinnor är jämförelsevis ringa 
— något som bidrager a t t i viss mån neutralisera den stegring a f 
lönenivån i det hela, som de högre årsklassernas större aflönings-
belopp eljest borde medföra.1 

Vid jämförelse mellan de aflöningar, som åtnjutas af i enskild 
tjänst anställda samt med dessa i fråga om arbetets art väsentligen 
likställd personal i hotell-, kafé- och restaurantrörelse, befinnas de 
k o n t a n t a lönerna växla mellan 10 och 25 kr. per månad, om man 
bortser från arbeterskor utan vana i yrket och sådana, hvilkas 
sysslor äro af mera tillfällig art. Normallönen synes utgöra 15 à 
20 kr . per månad. Härjämte åtnjutes dock >allt fritt», och en vär
dering af åtminstone de viktigaste häri ingående naturaförmånerna 
blir sålunda nödvändig, om dessa arbeterskors lönevillkor skola 
kunna jämföras med sådana, hvilkas lön helt utgår i kontant. Enl ig t 
till Kommerskollegium inkomna uppgifter utgjorde för manliga arbe
tare medelpriset per vecka under år 1908 för s. k. hel inackordering 
(husrum och måltider) kr. 13-8 8 och för enbart måltidsinackordering 
kr. 11-34, och för kvinnliga arbetare torde enligt inhämtade upp
lysningar dessa siffor ej kunna sättas lägre än resp. 9 och 6 kr. 
Om dessa senare siffror antagas närma sig det verkliga förhållandet, 
borde sålunda månadslöner å 10, 15, 20 och 25 kr. jämte »allt fritt> 
i penningevärde motsvara kontanta månadslöner af resp. 48-97, 53-97, 
58-97 och 63-97 kr. eller resp. 11-ai, 12-46,13-62 och 14-77 kr.per vecka^ 
På samma sätt bör för de arbeterskor, som åtnjuta endast kost, den be
räknade veckoförtjänsten höjas med 6 kr., hvarvid bör anmärkas, a t t 
sistnämnda aflöningsform blott i undantagsfall användes vid arbete af 
mera stadigvarande art, hvarför på den sålunda beräknade vecko
förtjänsten inga kalkyler angående arbetarnes årsinkomst kunna byggas. 

Beträffande de under »diverse yrken» uppförda arbetarekategorier, 
som åtnjuta naturaförmåner, gäller i hufvudsak, hvad härom ofvan sagts. 
Inom grupperna affärsbiträden, kassörskor och kontorsbiträden före
komma bland van personal med enbart kontant aflöning månadslöner 
växlande mellan 40 och 125 kr. At t gruppera och sammanställa 
dessa i hög grad växlande lönebelopp efter platsinnehafvarnas kvali
fikationer, arbetsställenas art , tjänstgöringstidens längd och arbetets 
ansvarsfullhet har på grundval af föreliggande material icke låtit 
sig göra. 

1 Detta omdöme bekräftas af de af Kontoristföreningen i Göteborg verkställda 
undersökningar om kontoristernas arbetsförhållanden i Göteborg, för hvilka redogöres i 
Meddelanden 1908, s. 595 ff. 
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Med afseende a tabell B är att observera, a t t den i motsats till 
den föregående tabellen icke meddelar faktiskt utbetalade aflönings-
belopp, utan i v e d e r b ö r a n d e a f t a l s t i p u l e r a d e l ö n e s a t s e r , hvilka 
kunna afsevärdt understiga de förra, särskildt i yrken, där förekomsten 
af ackordsarbete erbjuder möjlighet at t höja lönenivån öfver de i 
tabellen angifna maximibeloppen. Arbetarnes minimiförtjänst torde 
däremot rät t väl framgå af de meddelade lägsta lönesatserna, enär 
aftalen i regel fastslå en nedre lönegräns, som ej får understigas för 
vuxna arbetare, hvilka besitta normal arbetsduglighet samt (i vissa 
fall) någon färdighet i resp. yrke. Det är dessa minimilöner, som i 
tabellen upptagits, men däremot innehåller den inga af de stundom 
förekommande aflöningssiffrorna för minderåriga och lärlingar samt 
sådana arbetare, som genom ålder, sjukdom eller på annat sätt fått 
sin arbetsförmåga nedsatt. De aftal, hvarur dessa lönesatser häm
tats, äro af mycket olika omfång och betydelse, då några — riks-
aftalen för cigarrfabriker, skofabriker, handskfabriker och boktryc
kerier — reglera arbets- och löneförhållanden öfver hela riket, andra 
—• såsom bageri-, bryggeri-, charkuteri-, skrädderi- och bokbinderi-
aftalen — vid det öfvervägande antalet arbetsställen i hufvudstaden, 
andra åter — i tabellen angifna — vid en enda arbetsplats. Dock 
torde i det hela de upptagna aftalen vara att anse som representa
tiva för förhållandena inom resp. yrken. 

Jämföras de hithörande aflöningssiffrorna, befinnes ersättningen 
för kvinnligt arbete i hög grad variera äfven inom besläktade yrken 
med likartade arbetsförhållanden — något som torde få tillskrifvas 
den omständigheten, at t organisationsrörelsen bland arbetsgifvare och 
arbetare på detta arbetsfält ännu icke på långt när slutfört sitt 
löneutjämnande arbete. En beräkning af medellönen blir därför 
här af föga värde, då man erhåller en siffra, som i flertalet fall 
sväfvar öfver eller under de verkliga lönebeloppen. Något bättre 
blir resultatet, om olika näringsgrenar och yrkesspecialiteter grup
peras i å ena sidan sådana, som kräfva jämförelsevis stor yrkes
skicklighet och sålunda lång utbildningstid, och å andra sidan sådana 
yrken, som äro hänförliga till vanligt fabriks- och grofarbete. Enligt 
aftalens lägsta lönesatser för arbetare med vana i yrket blir genom
snittslönen för den förra gruppen 15-oi kr., för den senare 13-6o kr. 
per vecka. De högsta lönerna inom den förra gruppen uppnås af 
kvinnliga frisörbiträden och typografer,1 inom den senare af de kvin
nor, som sysselsättas såsom bruksbärerskor vid byggnadsarbeten. 

1 Anmärkas bör, att genom ett i maj 1909 träffadt aftal samtliga löner för kvinn
liga delikatessbrödbagare höjts med 3 kronor per vecka öfver de i tabellen angifna, 
medan veckoarbetstiden samtidigt minskats till 58 timmar. 
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Uppgifter om vissa kvinnliga arbetares aflönings-

A. Uppgifter meddelade af Arbetsförmedlingen i Stockholm. 

Uppgifterna afse vanligen förekommande, faktiskt utbetalade lönebelopp. 
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förhållanden i Stockholm vid början af år 1909. 

B. Bestämmelser i gällande kollektivaftal 

för fallgoda kvinnliga arbetare öfver 18 år i Stockholm med närmaste omgifningar. 

Den här angifna högsta lönesatsen angifvcr ieke arbetares högsta veckoförtjänst, utan torde tabellens maxi-
misiffra afsevärdt kanna öfverskridas, särdeles i yrken, där ackordsarbete förekommer. De i mediaevr.1 stil angifna 
veckolönerna äro beräknade på grundval af de i aftalen fastställda tim-, dag- eller månadslöner, hvilkas belopp 
meddelas under >Anmärkningar>. Likaså, är arbetstiden per vecka beräknad i de fall, där blott den dagliga ar
betstiden är i aftalet angifven. — *) angifver, att aftalet berör ett enda arbetsställe. 
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Riksaftalet inom byggnadsindustrien i Sverige. 

Förhandlingarne mellan parternas delegerade. 

Vid de förhandlingar, som under fjolårets stora byggnadskon
flikt fördes mellan representanter för Centrala arbetsgivareförbundet 
och vederbörande arbetareorganisationer, påyrkade arbetsgifvarne 
upprättandet af »allmänna bestämmelser för byggnadsindustrien i 
Sverige» innefattande gemensamma stadganden för hela landet rö
rande arbetstid, arbetsform, timarbete, ackordsarbete, förliknings- och 
skiljedomsförfarande, giltighetstid för lokalaftalen o. s. v. Detta 
arbetsgifvarnes kraf vann ock beaktande i så måtto, att vid den 
preliminära uppgörelsen i byggnadskonfiikten den 3 juli 1908 upp
rättades en förhandlingsordning för åvägabringande af riksaftal, 
hvilken sedermera definitivt antogs af vederbörande organisationer. 
Enl igt beslutet skulle förhandlingarne vara började senast den 15 
september 1908 och deras resultat föreligga afslutadt före den 1 därpå 
följande december, hvarefter definitiva beslut i ämnet skulle vara 
fattade före den 1 mars 1909. 

Vid sammanträden på hösten 1908 mellan delegerade för orga
nisationerna å ömse sidor företogs till behandling ett förslag till 
riksaftal, som uppgjorts af ett tillsatt sex mannautskott; däri voro 
äfven införda bestämmelser, som ordagrant skulle intagas i de lokal-
aftal, hvilka under riksaftalets giltighetstid komme att upprättas 
mellan arbetsgivareföreningar (eller enskilda arbetsgifvare) och fack
föreningar i byggnadsindustrien. 

I en del punkter rådde emellertid skilda meningar, hvilka i 
hufvudsak äfven gjorde sig gällande under delegerades fortsatta förr 

handlingar och, där de icke kunnat sammanjämkas, sida vid sida in
fördes i en sammanfattande redogörelse för förhandlingsombudens 
arbete, upprättad den 16 december 1908. Meningsskiljaktigheterna 
rörde väsentligen den ordinarie arbetstidens längd för vissa arbetare
grupper, arbetsgifvarens rä t t att under den mörkare årstiden — då i 
regel ej hela den ordinarie arbetstiden tages i anspråk — kunna på
kalla arbete intill den ordinarie arbetstidens slut utan öfvertidser-
sättning, bestämmelser rörande strejk, lockout o. s. v. under aftals-
tiden samt löne- och andra förmåner vid tillfälligt arbete utom 
vederbörande lokalaftals giltighetsområde. Dessutom påyrkade ar-
betarne införande i riksaftalet af stadgande, at t företrädesrätt till 
arbete skulle gifvas nyktra, dugliga och flitiga arbetare, som voro 
bosatta å platsen eller i dess grannskap. 
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Sedan resultatet af förhandlingsdelegerades arbete underställts 
resp. kommittenters pröfning, sammanträdde delegerade åter i början 
af april. Vid dessa förhandlingar vanns enighet i en del punkter, 
såsom i fråga om bestämmelser rörande tillåten strejk, lockout o. s. v. 
under aftalstiden — sådan som proklameras af någon hufvudorga-
nisation och ej afser ändring uti eller tillägg till gällande aftal — 
samt löne- och andra förmåner vid tillfälligt arbete utom lokalaftalets 
giltighetsområde. 

Vid denna tid förelåg emellertid till afgörande jämväl frågan 
om löneförhållanden å de orter, där aftal blifvit uppsagda af Cen
trala arbetsgivareförbundets afdelningar till den 1 april 1909 och 
således upphört a t t gälla. Uppsägningarne, som omfattade c:a 150 
aftal i förbundets södra, västra och mellersta distrikt, hade verk
ställts huivudsakligen i syfte at t fä riksaftalets gemensamma 
bestämmelser införda i de blifvande lokalaftalen. Emellertid yppa
des vid förhandlingarne i orterna om nya aftal äfven menings-
skiljaktigheter rörande lönerna, som arbetarne i vissa fall ön
skade få höjda, medan arbetsgifvarne påyrkade sänkning af en del 
ackordspriser. Tills vidare fortgick dock enligt ömsesidig öfverens-
kommelse arbetet å olika platser med tillämpande af lönesatserna i 
de utlöpta aftalen. 

Vid de fortsatta förhandlingarne om riksaftalet framförde arbets
gifvarne kraf, att, där icke enighet vunnes om ändring af lokalaftalens 
timlönssatser, förutvarande timlöner skulle införas i de nya aftalen 
samt att, därest icke enighet nåddes om ackordsprislistor, arbetet tills 
vidare skulle utföras pä tid. Arbetsgifvarne anförde härvid, att för
handlingarne om lokalaftalen skulle väsentligt underlättas, om ar
betaresidan redan på detta stadium frånträdde krafven på löneför
höjning. 

Arbetareombuden anförde protest mot framförandet af denna 
fordran, hvarigenom vissa vitala punkter i lokalaftalen skulle af-
göras, innan ännu innehållet i riksaftalet blifvit fastställdt, och för
klarade sig förhindrade at t ingå i svaromål på hvarje dylikt yrkande. 
Dock voro de redo att, sedan riksaftalet fastställts, omedelbart upp
taga förhandlingar om lokalaftalen, hvilka förhandlingar enligt ar
betareombudens mening borde föras förbundsvis. På denna punkt 
blefvo förhandlingarne den 24 april afbrutna, och upprättades en 
sammanfattning af deras resultat, innehållande jämväl bägge par
ternas stridiga yrkanden. 

Den 30 april aflät Centrala arbetsgivareförbundet, enligt dess 
fullmäktiges beslut, till Landssekretariatet ett ultimatum af innehåll 
att, om icke senast den 15 maj uppgörelse träffades på basis af däri 
framställda villkor, lockout skulle inträda vid förbundets arbetsplatser 
i södra och västra distrikten, där aftal blifvit uppsagda, den 22 maj 
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och vid förbundets samtliga öfriga arbetsplatser den 23 juni. Lands
sekretariatets svar, afgifvet den 7 maj, innehöll medgifvanden i ett 
par punkter, men vidhöll i hufvudsak arbetarnes förut intagna 
afvikande ståndpunkt. 

Meningsskiljaktigheterna enligt Centrala arbetsgifvareförbun-
dets ultimatum och Landssekretariatets därå afgifna svar. 

Riksaftalet. Den ordinarie arbetstidens längd. Arbetsgifvarne 
påyrkade minst 57 timmars ordinarie arbetstid per vecka öfver hela 
linjen. Arbetarne kräfde, att, där arbetstiden enligt dittills gällande 
aftal var kortare än 57 timmar per vecka, den kortare arbetstiden 
skulle fortfarande gälla, därest icke enighet om ändring kunde uppnås. 

Enligt anteckning till protokollet vid förhandlingar inför statens 
förlikningsman den 11 maj 1009 var uppgifvet, a t t en kortare arbets
tid än 57 timmar i veckan förekom inom malarefacket i Stockholm 
(55 1-2 t. samt 53 t. fr. o. m. d. 1/i 1910), Malmö (53 t.), Landskrona 
(54 t.), Hälsingborg (54 t.) och Lund (53 t.), inom en del andra fack 
i Södertälje (56 t.) samt möjligen pa ännu några platser, äfven-
som a t t de arbetare, som skulle berörts af arbetsgifvarnes förslag 
om förlängd arbetstid, approximativt beräknadt, uppginge till ett an
tal af 2,500 à 3,000. Antalet hos Centrala arbetsgivareförbundets 
medlemmar anställda arbetare, som hade en arbetstid af 57 t. i veckan, 
beräknades ti l l c:a 30,000 samt antalet af dem, som hade en längre 
arbetstid, t i l l c:a 9,000. Det preliminära förslaget t i l l riksaftal 
innehöll, att en längre ordinarie arbetstid än 57 t. i veckan kunde 
fastställas, där enighet uppnåddes om sådan. 

Arbetstidens längd under den murlcare årstiden. Arbetsgifvarne 
kräfde rätt at t under den mörkare årstiden — då arbetstiden i regel 
är inskränkt — påkalla arbete intill den ordinarie arbetstidens slut 
utan att betala öfvertidsersättning, därvid arbetsgifvaren bekostade 
erforderligt lyse. Arbetarne yrkade ett tillägg vid hithörande be
stämmelse i aftalet: »då särskilda omständigheter så kräfva». 

På ett tidigare stadium af förhandlingarne (i dec. 1908) hade 
arbetsgifvarne erbjudit ett t i l lägg af följande lydelse: »då så erford
ras», men återtogo sedermera detta erbjudande. Arbetsgifvarne kräfde 
således oinskränkt rät t i detta afseende och motsatte sig införande 
i aftalen af en sväfvande bestämmelse, som kunde föranleda tvist. 
Betonas bör dock, a t t hithörande mom. i det preliminära förslaget 
till riksaftal är sålunda formuleradt: »Under den mörkare årstiden 
arbetas i allmänhet så länge, som dagsljuset tillåter». 

Företrädesrätt för arbetare i hemorten. Arbetsgifvarne erkände 
principen, at t å platsen bosatta dugliga och ordentliga arbetare borde 
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lämnas företräde till arbete, men motsatte sig, pä grund af befaradt 
missbruk i praktiken, införandet af bestämmelser härom i aftal eller 
såsom protokollsbeslut. 

Arbetarne yrkade på protokollsanteckning därom, at t organisa
tionerna borde i lokalaftalen öfverenskomma om dylik företrädesrätt. 
Erinras bör a t t sådan bestämmelse i regel förefunnits i de nu utlöpta 
aftalen inom de viktigaste hithörande facken (murare, byggnadsträar-
betare, stuckatörer, målare och by ggnadsgr of arbetare). Förlidet år blef 
bestämmelsen dock på arbetsgifvarnes yrkande aflägsnad från de 
aftal, som då träffades, ehuru principens riktighet af dem äfven då 
erkändes. 

Lokalaftalen. Timlöner, ackordspriser m. m. Arbetsgifvarne yr
kade här dels, a t t Landssekretariatet och vederbörande fackförbund 
frånsade sig hvarje åtgärd eller medgifvande för genomdrifvande i 
de nya lokalaftalen af högre timlöner, öfvertidsprocent, reseersätt
ningar o. s. v., än enligt förut gällande aftal varit gällande, dels att, 
intill dess enighet nåddes om ackordsprislistor i lokalaftalen, arbetet 
skulle utföras på tid. 

Arbetarne kräfde, att, där icke inom viss kortare tid enighet 
nåddes om löneförmåner, såväl ackordsprislistor som lönesatser skulle 
fastställas enligt senast tillämpade aftal. Dessutom yrkade arbetarne, 
att förhandlingar rörande lokalaftalen omedelbart upptoges förbundsvis. 

Meningsskiljaktigheten rörde väsentligen ackordspriserna, i af-
seende på hvilkas reglerande arbetsgifvarne förbehöllo sig full frihet 
vid förhandlingarne om lokalaftal, medan arbetarne påyrkade status 
quo, för den händelse enighet om ändringar ej kunde vid dessa för
handlingar ernås. Arbetsgifvarne häfdade äfven, att tillämpningen 
af ackordsarbete vore fullt frivillig enligt förslaget till riksaftal, 
hvars bestämmelse (i § 4 punkt 1 mom. c): allt arbete, hvarå 
pris finnes utsatt i fastställd ackordsprislista, bör helst utföras på 
ackord, och skall vid sådant arbete ackordsprislistan tillämpas», icke 
innebure någon förpliktelse at t utlämna arbete å ackord. 

Uppgörelsen inför statens förlikningsman. 

Den 7 maj förordnades jämlikt § 11 af lagen angående medling i 
arbetstvister statens förlikningsman i l:sta distriktet at t medla i 
konflikten inom byggnadsindustrien. Förlikningsmannen satte sig 
omedelbart i förbindelse med parternas delegerade och sammanförde 
dem till nya förhandlingar d. 11 och 12 maj. Dessa förhandlingar 
blefvo utan resultat, men efter enskilda öfverläggningar med hvar-
dera sidans ombud framlade förlikningsmannen ett medlingsförslag, 
som med vissa formella förändringar godkändes af bägge parterna 
vid sammanträde på middagen den 21 maj. 
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Det antagna förslaget innehöll i ofvanstående punkter: 
Riksaftalct. Den ordinarie arbetstidens längd. Arbetsgifvarne 

medgåfvo en kortare arbetstid än 57 timmar i veckan, där sådan 
enligt senast tillämpade aftal gällt, och där icke enighet om ändring 
knnde uppnås, detta dock under bestämdt häfdande af det principiellt 
berättigade i införandet af en l ikartad arbetstid för byggnadsindus
trien. 

Vid hithörande bestämmelse i riksaftalet gjordes ett protokolls-
uttalande, af innehåll att, om inom fack med kortare ordinarie arbets
tid än 57 timmar per vecka denna arbetstid vore förlagd annorlunda 
än arbetstiden för murare, byggnadssnickare och byggnadstimmermän 
å samma ort, detta ej finge föranleda skyldighet för den, som där 
bedrefve nybyggnadsarbete, a t t hålla byggnadsplatsen öppen för 
arbete under annan tid på dagen än de tre nyssnämnda yrkesgrup
pernas arbetstid. 

Arbetstidens längd under den mörkare årstiden. Den af arbets
gifvarne påyrkade ordalydelsen antogs, så at t följaktligen ingen in
skränkning gjordes i arbetsgifvarens rät t att under årstid, då arbets
tiden vanligen är inskränkt, påkalla arbete intill den ordinarie 
arbetstidens slut utan erläggande af öfvertidsersättning. Genom 
uttalande till protokollet definierades »den mörkare årstiden» såsom 
hela den tid af året (i vissa aftal okt. — mars, i andra nov. — febr. 
o. s. v.), under hvilken af hänsyn till klimat- eller dagerförhållanden 
i resp. aftal medgifvits inskränkning af arbetstiden. 

Företrädesrätt för arbetare i hemorten. I denna punkt ingicks 
en kompromiss, hvarigenom till protokollet angående riksaftalct gjordes 
ett uttalande af följande lydelse: 

»Parterna äro ense om riktigheten af den principen, att, där 
arbetsgifvare har att välja mellan flera dugliga, ordentliga och flitiga 
arbetare, företräde till arbete bör lämnas den, som är bosatt å platsen 
eller i dess grannskap; 

och må, där vederbörande parter därom enas, ett uttalande af 
detta innehåll kunna tillföras lokalaftalen.» 

Såsom nämndt, hade arbetsgifvarne erkänt det principiellt be
rättigade i dylik företrädesrätt, men motsatt sig införande af aftals-
hestämmelse eller protokollsuttalande härom, hvaremot arbetarne 
yrkat på protokollsanteckning därom, at t organisationerna böra öfver-
enskomma om företrädesrätt för arbetare i hemorten o. s. v. 

Lokalaftalen. Timlöner, ackordspriser m. m. Tvisten gällde här, 
huruvida i de fall, då parterna vid förhandlingarne om lokalaftal ej 
kunde enas om ny ackordsprislista, arbetet skulle tillsvidare utföras 
på tid, såsom arbetsgifvarne yrkade, eller om ackordsprislistorna 
skulle fastställas enligt senast tillämpade aftal, såsom arbetarne 
kräfde. Det antagna medlingsförslaget lydde här: »att där fastställd 



RIKSAFTALET INOM BYGGNADSINDUSTRIEN I SVERIGE. 3 0 5 

ackordsprislista funnits i senast gällande aftal, skall, i den mån par
terna icke kunna enas om revision af sagda lista med tillhörande 
bestämmelser, förblifva vid innehållet af senast gällande aftal>. 

' I och för sig skulle denna bestämmelse kunna tydas såsom ett 
rent medgifvande åt arbetarnes ståndpunkt; i samband härmed gjordes 
emellertid i medlingsförslaget en erinran, at t genom riksaftalets re
dan förut af parternas delegerade preliminärt godkända bestäm
melser i detta ämne och därtill hörande uttalanden i protokollet 
de å arbetsgifvaresidan framhållna synpunkterna i vederbörlig mån 
blifvit beaktade. Såsom nämndt är, tolkade arbetsgifvarne hithörande 
stadgande i riksaftalet: »Allt arbete, h vara pris finnes utsatt i fast
ställd ackordsprislista, bör helst utföras på ackord, och skall vid 
sådant arbete ackordsprislistan tillämpas», så att ackordstillämpningen 
vore fullt frivillig, en åsikt som de äfven bestämdt häfdade i sitt 
skriftliga svar på medlingsförslaget. På förfrågan från arbetsgifvare
sidan angående innebörden af förlikningsmannens i medlingsförslaget 
gjorda erinran, a t t genom riksaftalets bestämmelser med tillhörande 
protokollsuttalanden arbetsgifvaresidans synpunkter voro i veder
börlig mån beaktade, afgaf förlikningsmannen följande förklaring: 
»Af § 4 p. 1 mom. c i riksaftalet jämte därtill hörande uttalande i 
protokollet för den 22—24 april finner jag för min del framgå, att 
arbetsgifvare icke kan, sådant stadgandet lyder och utan sådan till-
läggsbestämmelse, hvarom parterna enligt protokollet må kunna enas, 
tvingas a t t utlämna ackord.» 

Af denna förklaring, jämförd med uttalandet i medlingsförslaget, 
framgår, at t i de fall, då parterna icke kunna enas om nya ackords
prislistor, arbetsgifvaren enligt riksaftalet bör äga frihet att låta 
utföra arbetet på ackord eller icke. 

Möjligheten af meningsskiljaktigheter vid tillämpning af ackords
bestämmelser är gifvetvis icke utesluten, och skall dylik tvist enligt 
riksaftalet hänskjutas till skiljenämnd. 

I öfverenskommelsen den 21 maj ingick äfven, att förhandlingar 
om nya lokalaftal i de uppsagdas ställe omedelbart skulle upptagas 
och vara slutförda inom den 15 juni 1909. 

Slutligen innehöll förlikningsmannens medlingsförslag en be
stämmelse — som torde varit den, hvilken gjorde arbetsgifvaresidan 
villig till eftergift i tvistefrågan om arbetstiden — att de lokalaftal, 
som utlöpte under återstående del af år 1909 eller år 1910 och enligt 
riksaftalet skulle ersättas af nya aftal för tiden ti l l den 1 april 1911, 
skulle snarast möjligt uppsägas samt att, där enighet vid förhand
ling om nya aftal i stället för de sålunda uppsagda icke kunde nås 
rörande arbetstid, timlöner, ackordsprislistor o. s. v., därutinnan skulle 
förblifva vid senast tillämpade aftal, försåvidt detta icke strede mot 
riksaftalet. 
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Aftalstvistens lokala omfattning. Den arbetsafstängning, som en
l igt Centrala arbetsgivareförbundets ultimatum den S0/4 under däri 
angifna förutsättningar skulle inträda den 22 maj, omfattade för
bundets södra och västra distrikt, d. v. s. Skåne, Blekinge, Halland, 
Småland (utom Kalmar län), Bohuslän, Västergötland, Dalsland och 
Värmland. Enl igt approximativ beräkning från arbetsgifvaresidan 
skulle 10,000 à 12,000 arbetare hafva drabbats af denna arbetsafstäng
ning. Den utsträckta lockout, som den 22 juni skulle inträda hos 
Centrala arbetsgivareförbundets samtliga medlemmar, skulle enligt 
approximativ uppgift ha berört ytterligare 30,000 arbetare. 

Antalet arbetsgifvare, som äro anslutna till Centrala arbets
givareförbundet och skulle ha drabbats af en öfver hela landet ut
sträckt lockout, utgör enligt förbundets senaste årsberättelse e:a 2,000. 

Såsom redan är nämndt, hafva c:a 150 af förbundets lokalaftal 
upphört at t gälla, och skola vissa riksaftalets bestämmelser oföränd
rade inflyta i de nya aftal, som upprättas. Dessutom är det förut
satt, enligt bestämmelse i de nära 50 aftal inom byggnadsindustrien, 
hvilka fastställdes af skiljenämnd pä hösten 1908, att riksaftalets 
stadganden omedelbart vinna tillämpning på dessa. 

Riksaftalets lydelse. 

1) Mellan undertecknade organisationer, Centrala Arbetsgivareförbundet å ena 
och vederbörande fackförbund â andra sidan, är detta riksaftal upprättadt att gälla för 
byggnadsindustrien i Sverige. 

De bestämmelser, som här äro utmärkta med kursiv stil, skola ordagrant in
föras i lokalaftal för byggnadaindustrien, hvilka under den tid riksaftalet är gällande 
komma att upprättas mellan till undertecknade organisationer hörande arbetsgivare
föreningar (eller enskilda ledamöter) och fackföreningar i Sverige. 

2) I riksaftalet äro inbegripna arbetare, som tillhöra undertecknade fackförbund och 
arbeta hos medlemmar af Centrala Arbetsgivareförbundet samt sysselsättas vid byggnads
arbeten eller därtill hörande anläggningar, nämligen: murare, målare, byggnadssnickare, 
byggnadstimmermän, bleck- och plåtslagare, byggnadsstenhuggare, kakelugnsmakeri-
arbetare, glasmästeriarbetare, gipsarbetare, grofarbetare, tegelbärare, mnrarbetsmän, 
bergsprängare, grund-, cement-, pålnings- och asfaltarbetare, gipsrörare, scagliolarbetare 
och rörledningsarbetare, omfattande rörarbetare, smeder, metallarbetare och koppar
slagare. 

Vidare inbegripas i riksaftalet arbetare vid smidesverkstäder, tegel- och kalk
bruk, gips-, cement-, kakel- och murbruksfabriker, grus- och sandgropar, grus-, sten-
oeh sandtransport, npplag för försäljning af byggnadsmaterial, åkerier samt arbetare 
vid väg- och järnvägsanläggningar i hvad det gäller hns- och brobyggnader. 
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§1. 

Arbe t s fo rm. 

För samtliga fack införes: 

a) Arbete utföres antingen på tid eller på ackord, skolande den form för 
lönens utgående, som för hvarje särskildt arbete blifrit fastställd, ovillkorligen 

fasthållas. 

b) Allt arbete skall utföras riil samt enligt vederbörligen gifna föreskrifter, 
och äger arbetsgifraren att, där så ske kan under arbetets gång, kontrollera ut
förandet samt påkalla rättelse, där så erfordras. 

§2. 

Arbetstid. 

1) Den ordinarie arbetstiden skall i aftalen bestämdt fixeras samt utgöra 57 tim
mar pr hel arbetsvecka och bör denna tid fördelas med 10 timmar pr söckendag under 
veckans fem första dagar och 7 timmar lördagar. 

2) A platser, där vederbörande arbetsgifvare och arbetareorganisationer därom 
enas, kan en längre ordinarie arbetstid än den i punkt 1 här ofvan angifna fast
ställas. Uppnäs icke enighet om längre arbetstid, skall densamma fastställas såsom i 
punkt 1 säges. 

Där arbetstiden enligt senaste aftal är kortare än i pnnkt 1 bestämts, skola 
dylikt aftals bestämmelser härutinnan fortfarande gälla, därest enighet om ändring ej 
kan uppnås. 

3) Med iakttagande häraf införes i lokalaftalen för samtliga fack med här nedan 
nämnda undantag: 

a) Den ordinarie arbetstiden är timmar pr söckendag utom lör
dagar, då den är timmar, sålunda pr hel arbetsvecka timmar. 

b) Under den mörkare årstiden arbetas i allmänhet så länge som dagsljuset 
det tillåter, men äger arbetsgifraren att påkalla arbete intill den i mom. a be
stämda arbetstidens slut utan att därför betala öfvertidsprocent. 

Erforderlig belysning bekostas i dylikt fall af arbetsgifraren. 

c) Vid för arbetets utförande otjänlig väderlek bor arbetsgifraren, oafsedt 
om arbetarne därom göra framställning eller ej afsfanna arbetet; dock får så
lunda förlorad arbetstid icke återtagas genom arbete å öfrertid med mindre än 
att därför tillämpas bestämmelserna om öfrertid. 

d) Arbetstiden skall med iakttagande af här ofvan angifna bestämmelser 
börja och sluta på fastställda tider och får ej inskränkas genom tidens använ
dande till annat än utförande af åtaget arbete. 

e) Den 1 maj är eftermiddagen fri, och äga arbetarne dessutom på därom 
af fackföreningen eller enskild arbetare gjord anmälan erhålla ledighet hela 
denna dag samt jul-, nyårs- oeh midsommarafton. 

Arbetare äga rätt för deltagande i politiska och kommunala val erhålla för 
valets förrättande erforderlig ledighet-

Anmälan om sådan fritid skall till arbetsgifraren eller dennes ombud om 
möjligt ske dagen förut. 

4) I aftal för rörledningsarbetare, omfattande rörarbetare, smeder, metallarbetare 
och kopparslagare, samt för arbetare vid smidesverkstädér äfvensom för glasmasteri-
arbetare skall mom. b erhålla följande lydelse: 

22—09204. 
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b) Arbetsyifraren äger rätt att under alla tider af året påfordra arbetes 
utförande hela den ordinarie arbetstiden eller däri göra inskränkningar vid tider 
af mindre arbetstillgåny samt för arbetare vid husbyggnader a. d. äfven under 
den mörkare årstiden. 

Sådan inskränkning i arbetstiden bör i möjligaste grad ske lika för alla 
arbetare å arbetsplatsen inom samma fack. 

5) I aftal för kakelugnsmakeriarbetare införes: 

a) Den ordinarie arbetstiden för formare är 10 timmar hrarje helgfri dag 
under rockans fem första dagar, samt lördagar i regel 7 timmar, eller samman-
laydt högst 57 timmar pr full recka, med tidsindelning under dagen enligt öfver-
enskommelse mellan arbetsgifrare och vid fabriken anställda formare. 

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

b) Arbetstiden för sättare är under rintermånaderna så länge dagsljuset det 
tillåter; undantag kan härifrån göras för platser norr om Uppsala. 

6) För arbetare, som utföra regelbundet nattarbete, upprättas särskilda bestäm
melser om arbetstid. 

7) I denna § införas vidare i lokalaftalen bestämmelser om arbetstidens för
läggning, rasttider o. d. 

§ 3. 

Bestämmelser vid t imarbete. 

1) För yrkeslärda arbetare med här nedan nämnda undantag införes: 

a) Vid aflöning pr timme skall timpenningen för duglig, ordentlig och flitig 
arbetare, som kan styrka, att han lärt yrket eller arbetat i detsamma minst 

år, inberäknadt lärotiden utgå med ... öre. 

b) För den händelse arbetare ej motsvarar de i mom. a angifna fordrin
garna, eller då arbetare på grund af ålder fått sin arbetsförmåga afsevärdt ned
satt, kan timpenningen i större eller mindre mån nedsättas under hvad här be
stämts, dock med högst 15 procent. 

Arbetare, som genom sjuklighet eller lyte fått sin arbetsförmåga i högre 
grad nedsatt, betalas efter öfverenskotnmelse. 

Vill arbetare ej åtnöjas med den lägre lön, arbetsgifvare enligt detta mom. 
bjuder, må aflöningen på endera partens genom vederbörande organisation fram
ställda begäran bestämmas af den nämnd, hvarom här nedan i § 10 stadgas. 

Vid sitt bedömande har denna nämnd att taga hänsyn såväl till mängden 
oeh beskaffenheten af det arbete, som arbetaren under tiden närmast förut ut
fört, som ork till samtliga omständigheter i öfrigt, hvilka anses kunna inverka. 

2) För grofarbetare eller icke yrkeslärda arbetare erhåller mom. a följande 
lydelse : 

al Vid aflöning pr timme skall timpenningen för dugliy samt ordentlig och 
flitig arbetare, som fyllt 18 år, utgå med öre. Arbetare under 18 år 
betalas efter öfverenskommelse i hrarje särskildt fall. 

3) I aftal för rörledningsarbetare, omfattande rörarbetare, smeder, metallarbetare 
oeh kopparslagare, samt för arbetare vid smidesverkstäder uppdelas arbetame i löne
grupper efter yrkesår eller annan fastställd kompetens i yrket för erhållandet af den 
för gruppen bestämda lönen, och skall mom. b lyda: 
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b) Då arbetare på grund af ålder falt sin arbetsförmåga afseeärdt ned
satt, kan timpenningen i större eller mindre mån nedsättas under hvad nu be
stämt a, dock med högst 15 procent. 

Arbetare, sntn genom Kjuklighet eller lyte fått sin arbetsförmåga i högre 
grad nedsatt, betalas efter öfverenskommelse. 

Vill arbetare etc. som under 1. 

4) I aftpj för målare skall mom. b lyda liksom i 3. 

öl 1 aftal för transportarbetare införas i denna § de särskilda kvalifikationer 
och villkor, som skola gälla för lönens utgående. 

§ 4 . 

Bestämmelser vid ackordsarbete. 

1) För samtliga fack med här nedan nämnda undantag införes: 

a) Utförande af arbete på ackord skall i regel före arbelcls påbörjande skrift
ligen fastställas å därför afsedda blanketter, upprättade gemensamt af resp. 
arbetsgifeare- och arbetareorganisationer och tillhandahållna af arbetsgif våren. 

Ackordsprislista skall upprättas så. atl den endast omfattar det slag af 
arbete, som tillhör resp. fack. 

b) Allt arbete, hrarå pris finnes utsatt i fastställd ackordsprislista, bör 
lielst utföras på ackord, och skall rid sådant arbete ackordsprislistan tillämpas. 

c) Finnes ej pris utsatt i ackordsprislistan, eller är arbetet af sådan be
skaffenhet, att densamma ej kan tillämpas, äga resp. arbetsgifeare och arbetarn 
att sinsemellan öfcerenskomma om sådant arbetes utförande, på ackord och det 
pris detta i hvarje särskildt full skall betinga. 

Därest öfverenskommelse om ackordspris ej kan träffas, skall det ifräya-
rärande arbetet utföras på tid. 

d) Vid arbete på ackord äger arbetaren att å afiöningsdagen utbekomma för
skott, beräknadt efter den för honom gällande timlönen, och är denna garanterad, 
då arbetet ej utförts enligt gällande ackordsprislista. 

e) Där arbetsformen varit, ackord, böra de arbetare, som slutjört ackordet 
och som fortfarande krarsfå i arbete hos samme arbetsgifeare, efter gällande 
timlön verkställa sådant kompletteringsarbete, som ej kunnat till ackordet hän
föras och som utan afbrott i arbetet kan utföras. 

Hithörande kompletteringsarbete gäller endast nybyggnader samt arbete i 
nya våningar, påförda gamla hus. 

f) Under utförande af åtaget ackordsarbete må arbetare ej utan arbetsgif-
vårens medgifvande frångå sitt ackord. Ej heller må arbetare skiljas från arbe
tet, atom för den händelse han bedrifrer ackordsarbetet på sådant sätt, att det 
utförda arbetet ej motsvarar hvad som utbetalts i förskott, öfrerträder här gifna 
a honom tillämpliga föreskrifter eller åsidosätter hvad till yod ordning hör, 
ägande sådan arbetare att, därest han är missnöjd, genom sin organisation hän-
skjuta frågan till den i # 10 här nedan bestämda nämndens af görande. 

g) Inom 14 dagar efter det ackordsarbetet är färdigt och utfördt enligt 
gifna föreskrifter, skall uppmätning och beräkning af detsamma vara verkställd 
och likvid uträknad, h varefter eventuellt éfverskott omedelbart utbetalas. 

Om arbetare utan arbetsgifvarens och, där sådant finnes, arbetslagets till
stånd eller utan laga förfall afgått från ackordet före detsammas fullbordande, 
är det på honom belöpande öfverskottet förverkadt, och tillfaller hans andel, i 
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den mån densamma ej åtgår till afiöning eller till andra direkta utgifter i och 
för ifråga farande arbete, den eller de arbetare, sotn slutfört ackordet. 

h) Nödgas arbetare vänta på material, eller uppstår eljest hinder i arbetets-
fortgång och annat arbete ej lämnas, ersattes sålunda förlorad arbetstid efter 
gällande timlön, såvida icke bristen på material eller det hinder som uppstått 
berott på omständigheter, som arbetsgifråren ej kunnat förekomma. 

Afstannar ackordsarbetet längre tid än t> dagar, skall på begäran af någon
dera sidan rerkställdt ackordsarbete, uträknas och i fastställd ordning likvideras. 
Vid nfbrott i ackordsarbete till följd af naturhinder utbetalas ej räntpengar, 
och skall af sådan anledning ej uträkning äga rum. 

2) I aftal för målare skall mom. b lyda: 

Ii) Allt arbete â nybyggnad, h rara pris finnes utsatt i fastställd ackords
prislista, bör helst utföras på ackord, och skall rid sådant arbete ackordsjiris-
listn» tillämpas. 

3) I aftal för rörledningsarbetare, omfattande rörarbetare, smeder, metallarbetare 
och kopparslagare, samt för arbetare vid smidesverkstäder skall mom. e lyda: 

el Där arbetsformen varit ackord, böra de arbetare, som slutfört ackordet 
och som fortfarande kvarstå hos samme arbetsgif vare, efter gällande timlön 
verkställa sådant kompletteringsarbete, som ej kunnat till ackordet hänföras och 
som utan afbrott i arbetet kan utföras. 

4) I aftal för kakelngnsmakeriarbetare införas under denna § följande bestäm
melser: 

a) Allt ackordsarbete ntföres enligt fastställd ackordsprislisla, därest sådan 
finnes upprättad och pris å det ifrågasatta arbetet är angifret. 

b) För nya ny>iar, som tillkomma, skall priset för formning bestämmas ge
nom öfrerenskommelse mellan arbetsgif våren och vid hans fabrik anställde for-
mare och för sättning genom öfrerenskommelse mellan arbetsgif vare och fackför
bundets af delning på platsen. Kunna ej dessa parter enas, hänskjutes frågan 
till resp. organisationer, hvilka då hafra skyldighet att söka åstadkomma öfrerens
kommelse. Sådana prissättningar skola för hvarje år tillställas organisationer
nas styrelser för att i supplement bifogas aftalet. 

c) Arbetare äger att å aflöningsdagen utbekomma förskott å det efter ackord 
inför/jänta beloppet. 

d) Nödgas arbetare ränta på material, eller uppstår eljest hinder i arbetets 
fortgång, och annat arbete ej lämnas, ersattes sålunda förlorad arbetstid efter 
gällande timlön, såvida icke bristen på material eller det hinder, som uppstått, 
berott på omständigheter, som arbetsyifvaren ej kunnat förekomma. 

Afstannar ackordsarbetet längre tid än 6 dagar, skall på begäran af någon
dera sidan verkställdt ackordsarbete uträknas och i fastställd ordning likvideras. 
Vid afbrott i ackordsarbete till följd af naturhinder utbetalas ej väntpengar, 
och skall af sådan anledning ej uträkning äga rum. 

5) I denna § införas vidare i lokalaftalen bestämmelser angående mätning, special
bestämmelser angående ackord samt hvad i öfrigt betingas af ortBförhållanden och 
hvarje yrkes egenskaper. 

6) Förestående bestämmelser i denna § införas i de lokalaftal, inom hvilkas om
råde ackordsarbete tillämpas enligt upprättad prislista. 
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Där ackordsprislistor icke äro fastställda, införes denna § i följande lydelse, hvar-
jämte, där så af endera organisationen påyrkas, äfven öfriga mom. i denna § helt eller 
delvis må upptagas: 

a) Arbetsgifrare och arbetare äga sinsemellan öfrerenskomma om visst arbetes 
utförande på ackord samt före arbetets början skriftligen fastställa det pris detta 
i hrarje särskildt fall skall betinga, men skall rid sådant arbete den för arbe
taren fastställda timlönen rara garanterad. 

Öfrerenskommelse om ackordsarbete skall endast omfatta det slag af arbete, 
som tillhör resp. fack. 

b) Därest öfrerenskommelse om ackordspris ej kan träffas, skall det ifråga-
rarande arbetet utföras på tid. 

7) Då arbetsgifvare och arbetare äro ense om att ackordsarbete ej i någon form 
skall förekomma, skall i st. f. förestående bestämmelser i lokalaftalen under denna § 
införas följande stadgande: 

Som ackordsarbete icke förekommer, gäller för detta aftal (jfr X 1 a), att 
allt arbete ntföres på tid. 

§ 5. 

Öfvertidsarbete. 

1) För samtliga fack utom kakelognsmakeri- och transportarbetare införes: 

a) Arbete utöfcer den i § 2 mom. a fastställda ordinarie arbetstiden räknas 
som öfrertidsarbete, men får icke förekomma utan arbetsgifvarens eller dennes 
ställföreträdares begäran. 

b) Hotar fara till person eller egendom eller rid trängande fall äger arbets
gifrare orillkorligen påfordra utförandet af nödigt öfrertidsarbete, som betalas 
i enlighet med hrad i denna § stadgas. 

c) Då arbetsgifrare fordrar, att ackordsarbete skall utföras på öfrertid, 
betalas reckocis därför gällande procentsatser pr resp. öfrertidstimme som tillägg 
i ackordssumman. 

d) Öfrertidsarbete betalas enligt följande grunder: 

2) För kakelugnsmakeriarbetare införas mom. a, b, d och skall mom. c lyda: 

c) Då arbetsgifrare fordrar, att ackordsarbetet skall utföras på öfrertid, 
betalas därför fastställda procentsatser utöfcer gällande ackordspriser. 

3) För transportarbetare införas mom. a, b och d. 

§ 6. 

Resekostnader. 

1) För samtliga fack införes: 

För utförande af arbete utom — betalas af arbets-
gifcaren resekostnad för 3:e klass till och från arbetsplatsen, då resan företages 
på arbetsgifrårens order. Då resa till sjöss måste ske, nattetid, skall arbetare 
vara berättigad till 2:a klass. 

2) I denna § införas vidare bestämmelser för restid, dagtraktamente, logi o. d. 
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S 7. 

Aflöningsdag. 

1) För vecko- eller timaflönade arbetare införes: 
a) Aftöning utbetalas k varje helgfri .' och skall taga sin 

början omedelbart efter ordinarie arbetstidens slut. Inträffar då helgdag, aflönas 
dagen förut. 

Aflöningcn räknas fr. o. »i. föregående veckans fredag t. o. ni. den inne
varande veckans torsdag. 

(Denna sista bestämmelse gäller icke kakelugnsmakeriarbctare.) 

2) För månadsaflönade arbetare införes: 
a) Aftöning utbetalas den 1 och 16 i hrarje månad. Inträffar då son- eller 

helgdag, aflönas dagen förut. 

31 För samtliga fack införes: 
b) Vid afsked från arbete erhåller arbetare omedelbart sin innestående aflö-

iiing, så ridt ej afskedandet beror på arbetaren själf, i hrilket fall hans inne
stående aftöning utbetalas först k ömmande ajlöningsday ; dock må aftöning utbe
talas inom loppet af en vecka från de» dag afskedandet ägt rum. 

4) I denna § införas vidare i lokalr»ftalen specialbestämmelser angående sättet 
för flflöningen.s utbetalande o. d. 

§ 8. 

Arbetets l e d n i n g . Föreningsrätt . 

För samtliga fack införes: 

Med iakttagande af af talets bestämmelser i öfrigt äger arbetsgif råren rätt att 
leda och fördela arbetet, att fritt antaga eller afskeda arbetare samt att »»rända 
arbetare, oafsedt om dessa oro organiserade eller ej. 

Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. 
Anse arbetarne, att afskedande ägt rum under omständigheter, som kunna 

tolkas såsom angrepp å föreningsrätten, äga de att, innan andra åtgärder vid-
togas. genom sin organisation påkalla undersökning för rinnande af rättelse. 

§9. 

Olycksfal lsförsäkring. 

t) För samtliga fack införes: 
a) Arbetsgifcaren olycksfallsförsäkrar hos honom anställda arbetare i in

registrerad försäkringsanstalt enligt lagen om olycksfall i arbete, dock så att 
sjukhjälp till den skadade skall utgå med om dagen fr. o. m. 
tredje dagen efter den dag, då första läkarebehandlingen sker, till och med sex-
tionde dagen efter olycksfallet eller ercntucllt den tidigare dag. då arbetaren 
tillfrisknar. 

b) Graden af inträffad invaliditet skall afgöras af riksförsäkringsansfalten. 
e) Arbetsgif våren skall, då så erfordras, förete bevis om eller på annat sätt 

styrka, att försäkringen är i gällande kraft. 
d) Sjukhjälp vid olycksfall utbetalas j)å anfordran veckoris af arbetsgif-

raren. och rare arbetare, om så pàj'ordras, skyldig förete läkareintyg. 
e) Å verkstad, nybyggnad och större arbetsplats skall finnas en af arbetsgif-

våren bekostad och underhållen samt lätt tillgänglig samaritlåda, och äro arbe-
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tama skyldiga vara aktsamma om densamma samt anmäla, då utrustningen är 
bristfällig. 

f) Vid olycksfall bör arbetaren skyndsammast söka läkarehjälp samt om 
möjligt omedelbart anmäla skadan för arbetsgifvaren eller dennes ombud. 

S) Här angifna bestämmelser fä icke föranleda ändring i no gällande aftal, så 
länge dessa äga giltighet, och ntgöra icke hinder för att mellan arbetagifvare- och 
arbetarearganisationernas lokalafdelningar eller enskilda medlemmar frivillig öfverens-
kommelse om mera omfattande olycksfallförsäkring kan träffas. 

§ 10. 

Förl iknings- och sklljedomsförfarande. 

1) Meningsskiljaktigheter angående tolkningen eller tillämpningen af rikaaftalet, 
hvilka kanna uppstå vid lokalaftals upprättande, fa icke föranleda arbetsinställelse af 
något slag utan skola senast 8 dagar efter det någon af undertecknade organisationer 
därom framställt begäran hänskjutas till en riksskiljenämnd, bestående af fem personer, 
af hvilka Centrala arbetsgivareförbundet väljer två och fackförbunden gemensamt två 
ledamöter, samt atse de sålunda valde, därest de sinsemellan ej kunna enas om tvistens 
lösning, en femte ledamot, hvilken bör vara en ntom organisationerna stående person. 

Skulle enighet om femte ledamoten ej ernås, anmodas Chefen för K. Civildepar
tementet att densamme utse. Skiljenämndens dom är för parterna absolut bindande. 
Kostnaderna för skiljenämndens arbete gäldas ined hälften af Centrala arbetsgivare
förbundet och hälften af fackförbunden. 

Tvister inom lokalafdelningarna hänskjutas alltid till den där valda skiljenämn
den, men kan denna nämnd till riksskiljenämnden hänskjuta sådana tvister, hvilka äro 
att anse som principfrågor af allmän art. 

2) För samtliga fack införes: 

a) Meningsskiljaktigheter angående tolkningen eller tillämpningen af detta 
aftal, hrilka under aftalstiden uppstå mellan arbetsgifvare och arbetare eller 
deras resp. organisationer, få icke föranleda bojkott, blockad, strejk eller lockout, 
utan skola, därest de icke genom ömsesidig öfeerettskom melse ofördröjlige» kunnat 
biläggas samt endera organisationen det påyrkar, senast en månad efter det. 
tvisten uppstått, hänskjutas till af görande af en permanent förliknings- och 
skiljenämnd, hvilken tillsättes genast efter aftalets undertecknande. Till denna 
nämnd, inför hrilken de tristande parterna äga att sin talan utföra och bevaka, 
väljer hvardera organisationen två ledamöter jämte två suppleanter, samt utse 
de sålunda valda fyra ledamöterna gemensamt en femte ledamot, hvilken skall 
vara ntom de resp. organisationerna stående person. Skulle enighet vid sist
nämnda val ej ernås, anmodas alt utse den femte 

ledamoten af nämnden. 
Afgår ledamot eller suppleant, skall i öfverensstämmelse med hvad nu före

skri f vits ny ledamot eller suppleant ulses i den afgåendes ställe. 

b) Då en uppkommen meningsskiljaktighet blifvit till nämnden i vederbörlig 
ordning hänskjnten — därvid jämväl bör lämnas en skriftlig redogörelse för 
hvad tvistefrågan gäller och helst bifogas så fullständiga handlingar som möjligt 
för dess bedömande — skola de fyra af resp. organisationer utsedda ledamöterna, 
så snart ske kan och senast inom loppet af 8 dagar, sammanträda för att söka 
åstadkomma förlikning mellan parterna eller själfva träffa uppgörelse i tvisten. 

Därest enighet dem emellan i sistnämnda fall icke. kan ernås, tillkallas den 
femte, ledamoten, hvilken då har att leda nämndens förhandlingar, söka medla i 
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tvisten samt i sista hand slita densamma genom skiljedom, och bör sådan om 
möjligt rara afkminad senast inom loppet af ytterligare 8 dagar. 

c) Parterna äro skyldiga att lojalt ställa sig af nämnden fastställd förlik
ning eller uppgörelse eller afkminad skiljedom till ovillkorlig efterrättelse. 

d) Af ärendes behandling inom nämnden föranledda gemensamma kostnader 
gäldas med hälften af hrardera organisationen. 

§ 11. 

Giltighetsområde. 

1) För samtliga fack med här nedan nämnda undantag införes: 

a) Detta aflal äger giltighet inom ett område, begränsadt af 
—-, dock så, att om arbetare, som är antagen och bosatt inom 

giltiyhetsoinrådet, sändes till arbete utom detta område, aftalets bestämmelser 
ändock skola äga gällande kraft med iakttgande af bestämmelserna i mom. b 
här nedan. 

b) Arbetsgifvare från plats, där lägre lönetariffer äro gällande, skola vid 
arbete inom det område, som i mom. a anyifvits, betala där gällande lönesatser. 

c) Vid tillfälle, då arbetsgifvare utför arbete på plats, där lokalaftal med 
Centrala arbetsgivareförbundet ej finnes upprättadt, skall det på denna ort 
eventuellt gällande aftal, förutsatt att detta ingåtts mellan arbetsgifvare och 
arbetarnes organisation på platsen, tillämpas i hvad det afser arbetstid och löne
förmåner. 

2) För kakelngnsmakeriarbetare införas under denna rubrik bestämmelser på så
dana platser, där lokalaftal upprättas. 

§ 12. 

Ordningsregler och öfriga bestämmelser. 

1) För samtliga fack införes med iakttagande af hvad i 2 och 3 säges: 
a) Det åligger arbetare att å arbetsplatsen uppträda nykter, och bor den, 

som uppträder onykter, omedelbart afvisas från arbetsplatsen. 
All förtäring af spirituösa är under arbetstiden absolut förbjuden. A arbets

plats eller i dess omedelbara närhet skall finnas tillgång till dricksvatten. 
b) Där anslag å arbetsplats finnes anbragt innefattande, förbud mot tobaks

rökning, är arbetare skyldig ställa sig detta till efterrättelse. 

c) Arbetsgifvaren skall å arbetsplatsen anordna eller bereda tillgång till 
ordentliga bekvämlighetsinrättningar. Allt orenande, å arbetsplats är förbjudet, 
och kunna upprepade förseelser häremot föranleda af sked. 

I högre belägna våningar å större nybyggnader bör finnas för arbetarne 
afsedda urinkärl. 

d) Därest arbetare under arbetstiden utan arbetsgifvårens eller dennes ställ
företrädares medgifvande lämnar arbetsplatsen, äger arbetsgifvaren att för denne 
göra af drag i aflöningen, beräknad efter den arbetstid, som härigenom gått för
lorad, dock minst en half timme. 

e) Arbetsgifvaren äger rätt att fordra, det verkmästare eller förman icke 
må tillhöra arbetarnes fackorganisation. 

Med sådan verkmästare eller förman afses här den, som är arbetsgif vårens 
ställföreträdare och som sådan leder, fördelar och kontrollerar arbetet, icke direkt 
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deltager i arbetet annat än tillfälligtvis, ej har andel i ackordsöfverskott samt 
åtnjuter fast månadsavlöning. 

Fack-föreningsmedlem, som antages till sådan verkmästare eller förman, äger 
dock rätt att kvarstå i sin organisation S månader efter anställandet, och får 
fackförening ej neka sådan person utträde, då han därom gör framställning. 

2) För glasmästeriarbetare samt cement- och asfaltarbetare erhåller mom. d föl
jande lydelse: 

d) Där arbetet sä gör nödvändigt, och visst arbete ej kan afbrytas utan att 
därigenom taga skada, må arbetare äga rätt att i sådant fall under kortare tider 
lämna arbetet samt eventuellt förlägga de bestämda måltidsrasterna till andra 
tider på dagen. 

3) För kakelugnsniakeriarbetare erhåller mom. d följande lydelse: 
d) Arbetare är skyldig bedrifva arbetet på bästa sätt, så att ej genom hans 

förvållande, arbetet onödigtvis fördröjes och hinder uppstår för arbetare i andra 
fack eller att hjälparbetare därigenom får gå sysslolös. 

Om arbetare uteblifver från arbetsplatsen mer än två dagar, vare en hvar 
hos arbetsyifvaren anställd arbetare, som därom anmodas, skyldig att fullborda 
påbörjadt arbete. Är arbetet af brådskande natur, äger nrbetsgif våren rätt att 
inom kortare tid ställa dit annan arbetare. 

4) För murare, byggnadssnickare, timmermän och grofarbetare införes dessutom: 
f) Vid nybyggnad eller större arbetsplats skall arbetsgifvare, där så ske kan, 

upplåta en tät, med fönster försedd och för arbetarne uteslutande afsedd lokal, i 
hvilken de äga att förvara sina i samband med arbetet varande tillhörigheter och 
intaga sina måltider. Lokalen skall läggas så, att vatten och fuktighet undvikes 
samt om möjligt imder den kalla årstiden hållas uppvärmd. Arbetarne äro skyl
diga hålla lokalen snygg samt iakttaga varsamhet med eld. 

5) Tvister angående npprättandc af ackordsprislistor, där sådana vid lokalaftals 
ingående ej finnas, få icke under den tid samma aftal gäller föranleda arbetsinställelse 
i någon form. 

Samma gäller äfven angående bestämmelser för lärlingar, dock böra i detta hän
seende vederbörande organisationer verka för att ordnade förhållanden må genom överens
kommelse åvägabringas. 

6) I denna § införes dessutom specialbestämmelser, lämpade för resp. fack. 

§ 13. 

Giltighetstid och uppsägning. 

1) Detta riksaftal äger giltighet från den dag detsamma är af af vederbörande 
organisationers befullmäktigade ombud undertecknad! intill den 1 jan. 1912, och skall 
uppsägning ske senast sex månader före ntlöpningstiden, hvarförutom detsamma är för-
längdt med ett år i sänder. 

2) Uppsägning skall skriftligen delgifvas genom rekommenderad försändelse, för 
arbetsgifvarne af Centrala arbetsgivareförbundets styrelse ställd till styrelsen för resp. 
fackförbund, och för arbetarne af styrelsen för vederbörande fackförband ställd till 
styrelsen för Centrala arbetsgivareförbundet. 

Eiksaftalet anses i sin helhet uppsagdt från arbetarnes sida, då minst två af de 
kontraherande fackförbunden i vederbörlig ordning verkställt sådan uppsägning. 

3) Lokalaftal, hvilka uppgjorts under den tid riksaftalet är gällande, skola äga 
bindande kraft, till dess de i vederbörlig ordning utlöpa, äfven om riksaftalet före 
denna tid blifvit uppsagdt och därigenom upphört att gälla. 
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4) För samtliga fack införes: 
a) Detta aftal äger giltighet och tillämpning från den :. 

till ilen 1 april 1911 och skall uppsägning af detsamma vara verkställd senast 
tre månader före aftalstidens utgång, hvarförutom aftalet är förlängdt med ett 
är i sänder. 

b) Uppsägning skall ske skriftligen af arbetsgifrarne ställd till styrelsen 
för den kontraherande fackföreningen och under vederbörande fackförbunds adress 
och af arbetarne ställd till styrelsen för den kontraherande arbetsgifvareför
eningen och under Centrala arbetsgivareförbundets adress. Stockholm. 

Uppsägningen delgifves genom rekommenderad försändelse, som skall af gå 
senast sista dagen för uppsägningen. 

c) / sammanhang med uppsägningen eller sist å tjugonde dagen därefter 
skall ajlämnas förslag till aftal vid äfventyr att uppsägningen eljest är ogiltig. 
Eventuellt motförslag skall vara framlagdt sist inom ytterligare tjugo dagar, 
och skola förhandlingar om nytt aftal taga sin början senast åtta dagar därefter. 

d) Skulle uppsägning af lokalaftal äga rum från arbetsgifvarnes eller arbe-
tarnes organisationer inom ett eller flera af de fack. hvilka äro inbegripna i det 
mellan huvudorganisationerna ingångna riksaftalet, och nya aftal icke genom 
öfirrenskomit/else åvägabragts, äga motsidans organisationer på sätt i mom. b i 
denna § angifres rätt att senast den 15 februari uppsäga öfriya lokalaftal att 
upphöra gälla den 1 nästföljande april. 

5) De lokalaftal, hvilka eventuellt komma att upprättas under tiden 1 april 
1911—1 jan. 1912 eller under den tid riksaftalet gäller, skola ställas å viss för alla 
aftal gemensam utlöpningstid, hvarom organisationerna kunna öfvercnskomma, dock får 
aftalstidens längd icke utan organisationerna därom äro ense afgöras af skiljenämnd. 

6) Riksskiljenämnden skall fungera tre månader efter det riksaftalet utlöper, och 
får ej under denna tid arbetsinställelse från någondera sidan företagas i anledning af 
uppkommen tvist rörande upprättandet af nytt riksaftal. 

Med strängt iakttagande af hvad i § 10 stadgas är det i öfrigt medgifvet par
terna at t äfven under den tid lofealaftalen gälla vidtaga lockout, strejk eller blockad, 
som beslutats eller godkänts af någon af undertecknade arbetsgifvare- eller arbetare-
organisationer. 

Vid sådan lockout, strejk eller blockad får dock ej yrkande göras från någondera 
sidan om ändring uti eller tillägg ti l l gällande aftal, utan skola vid arbetets återupp
tagande de gamla aftalen fortfarande gälla. 

Under den tid detta riksaftal gäller må vid upprättandet af nya lokalaftal arbets
gifvare och arbetare äga at t träffa öfverenskommelse om införandet af specialbestäm
melser för resp. fack: dock få sådana bestämmelser ej stå i strid med eller upphäfva 
hvad i riksaftalet finnes fastställdt, och må ej heller mellan arbetsgifvare och arbetare 
på annat sätt träffas öfverenskommelser, som strida mot bestämmelserna i riksaftalet, 
eller aftal, som upprättats enligt detta. 

Stockholm den 26 maj 1909. 

(Underskrifter.) 
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Arbetskonflikter i England under år 1907. 

I. Antal arbetsinställelser, deras omfattning, orsaker och resultat. 

Antalet arbetsinställelser i Storbritannien och Irland belöpte sig 
under år 1907 till 601 med 147,498 berörda arbetare och 2,162,151 
förlorade arbetsdagar. Antalet konflikter var det högsta sedan år 
1901, men understeg siffrorna för de föregående åren allt sedan den 
officiella statistikens början år 1889. För jämförelse med närmast 
föregående år meddelas nedanstående öfversikt: 

De mest omfattande konflikterna ägde rum inom grufindustrien, 
textilindustrien, den mekaniska verkstadsindustrien och beklädnads
industrien. 

Bland särskilda konflikter äro att framhäfva en strejk bland hatt
arbetare i Denton och Stockport mot lärlingars användande vid 
vissa maskiner, berörande 4,525 arbetare och bilagd genom ömse
sidigt tillmötesgående; en textilarbetarestrejk i Skottland mot nyt t 
lönesystem, direkt berörande 4,5 0 arbetare och afslutad pä de vill
kor, att förbättringar infördes i arbetsanordningarna, sä att högre 
löner kunde förtjänas; en konflikt bland kolgrufarbetare i Södra Wales, 
berörande 3,800 arbetare, hvilka vägrade at t arbeta tillsammans 
med icke fackföreningsmedlemmar, och afslutad därmed, att de oorga
niserade anslöto sig till fackföreningen o. s. v. Byggnadsverksam
heten var däremot i anmärkningsvärdt ringa grad berörd af kon
flikter och uppvisade under år 1907 det lägsta antalet invecklade 
arbetare, som antecknats sedan den officiella statistikens början. 
Detta förhållande tillskrifves dels den sedan läng tid rådande de
pressionen i yrket, dels det allmänna införandet i yrket af förliknings
nämnder. 
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Antalet förlorade arbetsdagar uppskattas, som nämndt,till 2,162,151, 
hvilket, fördeladt på hela den industriella befolkningen,1) utgör i ge
nomsnitt mindre än en fjärdedels arbetsdag per person. I detta hän
seende ställde sig år 1907 något förmånligare än det näst föregående 
året. 

Den relativa förekomsten af olika konfliktorsaker åskadliggöres 
af nedanstående jämförande öfversikt: 

Frågor om lönens höjd intaga, som synes, en allt mindre be
tydelsefull plats såsom konfliktorsak. 1 stället framträda andra 
lönefrågor samt tvister om arbetares antagande och afskedande mer 
och mer såsom anledning till arbetsinställelser. De i jämförelse 
med åren 1901—1905 relativt talrika löneförhöjningsstriderna under 
åren 1906 och 1907 liksom det ringa antalet tvister rörande lönesänk
ning under sistnämnda år torde vara att hänföra till de under dessa 
år ovanligt gynnsamma ekonomiska konjunkturerna. 

Arbetsinställelsernas relativa fördelning efter deras resultat fram
går af nedanstående jämförande öfversikt: 
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Arbetaresegrarna voro, relativt taget, något talrikare under 
de två sista åren än under den föregående femårsperioden. Icke 
desto mindre förmådde de långt ifrån uppväga arbetsgifvaresegrarna 
under åren 1906 och 1907. Antalet af de senare har ock varit stadt i 
anmärkningsvärd tillväxt sedan statistikens början. 

Tager man åter hänsyn till antalet berörda arbetare, visar det 
sig, att en större del af dem (32-6 \) lyckats helt genomdrifva sina 
fordringar än nödgats alldeles afstå därifrån (27 %). Detta hän-
tyder därpå, att de mer omfattande konflikterna i det hela ut
fallit förmånligare för arbetarne än de mindre. Resultatet ställer 
sig helt olika för arbetskonflikter inom olika orsaksgrupper. I 
tvister om organisationsfrågor hafva arbetarne nästan undantags
löst segrat, medan arbetsgifvarne varit vida öfverlägsna vid 
tvister om arbetets anordning samt om arbetares antagande och 
afskedande. Det synes hafva varit den olika graden af b e r ä t 
t i g a n d e i arbetarnes kraf, som härvid varit utslagsgifvande. I re
gel torde nämligen deras försök at t öfva inflytande pä arbetets an
ordning och på arbetares anställande vara at t karaktärisera såsom 
ingrepp i arbetets ledning och fördelning. Mera jämnt fördela sig 
resultaten vid tvister om lönen och om arbetstiden. 

Rörande resultatet inom olika näringsgrupper märkes, at t ar
betarne varit betydligt öfverlägsna vid konflikter i byggnads- och 
grufindustrierna, medan arbetsgifvarne haft största framgången inom 
transportverksamheten samt metall- och textilindustrierna. 

Medling och skiljedom vid arbetstvister. 

Af de 601 arbetskon flikter, som inträffade under år 1907, blefvo 
45 med 13,452 invecklade arbetare (13 % af hela antalet) bilagda 
genom förlikning, d. v. s. genom tredje mans bemedling, eller genom 
skiljedom. För jämförelse meddelas antalet på dylik väg bilagda 
arbetsinställelser under de senaste fem åren.1) 

Antalet genom förlikning och skiljedom bilagda konflikter var 
i det närmaste lika stort som det föregående året och höjde sig be-

') Tabellen innehåller antalet nnder hvarje år bilagda arbetskonflikter, oafsedt 
om de påbörjats under något föregående är. 
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tydligt öfver de tidigare årens siffror. Antalet af dylika konflikter 
berörda arbetare har äfven år för år blifvit större, om man undan
tager år 1904, då siffran höjdes genom en enda arbetsinställelse om
fattande 14,000 arbetare. Förlikningsförfarandet har i största om
fattning kommit till användande i grufindustrien; under perioden 
1903—1907 bilades på denna väg 52 arbetsinställelser med 16,016 be
rörda arbetare inom denna näringsgren. 

Af de 45 arbetskonflikter under år 1907, vid hvilka förlikning 
eller skiljedom anlitades, blefvo 9 bilagda enligt 1896 års lag om 
förlikning, hvilken bl. a. bemyndigar handelsministeriet att inbjuda 
parterna till at t konstituera en nämnd. 7 arbetskonflikter löstes 
genom de permanenta förliknings- och skiljenämnder s. k. Trade 
Boards, som finnas upprättade i de flesta industrier, hvarjämte med
ling skedde i 4 fall genom tillfälliga nämnder och kommittéer och 
i 22 fall genom enskilda personer. 

De permanenta nämndernas viktigaste funktion är, som bekant, 
icke a t t bilägga utbrutna konflikter utan a t t förekomma arbetsin
ställelser genom förhandling. Sålunda bragtes under år 1907 icke 
mindre än 1,545 tvistefrågor under 89 permanenta nämnders pröf-
ning. Af dessa fall blefvo 471 bragta till lösning i nämnderna och 
197 afgjorda genom af nämnderna utsedda skiljedomare eller opartiska. 

De afgjorda tvistefrågornas betydelse var mycket växlande. I 
tvenne fall — bägge inom kolgrufindustrien — rörde det sig sålunda 
om lönereglering för icke mindre än resp. 280,000 och 165,000 ar
betare, i ett flertal andra fall gällde tvisten endast några få arbetare. 

Nämnas kan slutligen at t en hel del tvistefrågor inom bomulls-
och maskinindustrierna blifvit bilagda genom de därstädes funge
rande kommissionerna, hvilka icke hafva karaktär af förliknings
nämnder. 

Arbetskonflikter i Frankrike under år 1907. 

I. Antal arbetsinställelser jämte deras omfattning, orsaker och 
resultat. 

Under ar 1907 påbörjades i Frankrike 1,275 arbetsinställelser, 
hvaraf berördes 197,961 arbetare vid 8,365 arbetsställen med
förande 3,048,446 förlorade arbetsdagar. 1 jämförelse med det när
mast föregående året utvisar 1907 någon nedgång med afseende 
å konflikternas antal och en betydande minskning af antalet inveck
lade arbetare och förlusten i arbetsdagar.1) 

') Jfr. »Medd.>, 1908, s. 350. 
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Byggnadsindustrien, textilindustrien och transportverksamheten 
uppvisade det, absolut taget, högsta antalet konflikter och däraf be
rörda arbetare. Det relativa antalet konflikter inom olika närings
grupper framgår för öfrigt af nedanstående jämförande öfversikt: 

I förhållande till hela antalet sysselsatta arbetare inom olika 
näringsgrupper stodo däremot metallindustrien, den kemiska in
dustrien och byggnadsindustrien i främsta rummet med resp. 78'66, 
69-42 och 68-78 i konflikter deltagande per 1,000 sysselsatta. Gruv
industrien, som under år 1906 företedde en utomordentligt hög 
strejkfrekvens med ända till 475 berörda arbetare per 1,000 syssel
satta och äfven under de föregående åren ofta varit drabbad af om
fattande konflikter, blef under år 1907 i jämförelsevis hög grad för
skonad därifrån. 

Vid 957 konflikter af samtliga voro arbetarne, helt eller delvis, 
anslutna till fackliga organisationer, men vid endast 54 arbetsinstäl
lelser förekom, såvidt kändt, pekuniärt understöd från fackförening, 
hvaraf i 51 fall i form af regelbundet utbetaldt penningebidrag. Vid 
569 arbetsinställelser voro arbetsgifvarne anslutna till organisationer. 

Den relativa förekomsten af olika tvisteorsaker åskådliggöres af 
nedanstående öfversikt för olika perioder: 

Antal arbetskonflikter per 100, som helt eller delvis förorsakats af 
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Aret 1907 utmärktes af ett relativt mycket stort antal löneför
höjningsstrider, eller icke mindre än 808 med 124,461 invecklade 
arbetare och 2,624,238 förlorade arbetsdagar. Det torde hafva varit 
de under detta år rådande gynnsamma ekonomiska konjunkturerna, 
som framkallade de talrika tvisterna om högre lön. Synnerligen 
ringa var däremot antalet konflikter rörande lönesänkning under år 
1907 liksom under föregående år, hvilket äfven är a t t anse såsom 
en följd af det gynnsamma ekonomiska läget. Antalet »andra löne
frågor» har i Frankrike liksom annorstädes relativt stegrats under 
de senare åren, beroende detta därpå, att mer detaljerade tviste
frågor om lönesättet, tiden för aflöningens utbetalande o. s. v. upp
kommit och förorsakat arbetsnedläggelse. Liksom förut inträffade 
ock under år 1907 ett stort antal konflikter om arbetares antagande och 
afskedande, något som är särskildt utmärkande för Frankrike och 
torde böra tillskrifvas de franska arbetareorganisationernas stora 
benägenhet at t öfva inflytande på arbetets ledning. 

Det relativa antalet arbetsinställelser, som afslutats med olika 
resultat, framgår af omstående jämförande öfversikt: 

Någon förändring i detta afseende gentemot år 1906 förete icke 
det här behandlade årets arbetsinställelser. Vid jämförelse med 
tidigare år visar sig däremot, att utvecklingen gått i riktning mot 
ökadt antal kompromisser och minskadt antal arbetsgifvare- och 
arbetaresegrar. Anmärkningsvärd är för öfrigt den ringa procenten 
af framgångar för arbetarne. Enahanda förhållande gäller, om man 
särskildt tager i betraktande löneförhöjningstvisterna. Vid dessa 
konflikter — tillhopa 808, såsom nämndt — lyckades nämligen ar
betarne helt genomdrifva sina fordringar i endast 170 fall, hvaremot 
de helt måste afstå från dem i 311 fall och i återstående 327 fall 
fingo jämka sina anspråk. 

En särskild utredning har för år 1907 liksom för föregående 
å r verkställts rörande arbetarnes pekuniära behållning af lönekon
flikterna. Undersökningen omfattar endast 651 af samtliga löne-
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strider, emedan i en del fall upplysning icke s tå t t at t vinna om 
löneförändringens effektiva storlek, i andra fall äter antalet del
tagande arbetare icke varit bekant o. s. v. Det framgår af den 
häröfver upprättade statistiken, som omfattar löneförändringar för 
92,985 arbetare, a t t dagsinkomsten genom nyssnämnda konflikter 
i genomsnitt blifvit höjd från 3-96 frs till 4-24 frs. Likväl var 
nettoutbytet för arbetarne ganska tvifvelaktigt. Den tidrymd, som 
kräfdes för at t de i form af ökad lön skulle återtaga den under 
striden åsamkade löneförlusten, beräknas nämligen ti l l icke mindre 
än 273 dagar, ett resultat, som torde kunna betecknas såsom mindre 
fördelaktigt för arbetarne under ett år af gynnsamma konjunkturer 
och stigande priser. 

II . Medling och skiljedom vid arbetskonflikter. 

Vid 250 arbetstvister under år 1907 tillämpades 1892 års lag 
om medling och skiljedom, hvilken bl. a. bemyndigar vederbörande 
fredsdomare a t t vid arbetsinställelser inskrida och uppmana par
terna att konstituera förliknings- och eventuellt skiljenämnd. I 
förhållande till antalet arbetsinställelser var antalet fall, då lagen 
tillämpades, endast 1961 %, gentemot 23-07 % under år 1906 och 
24-36 % i medeltal under de första fjorton åren af lagens giltighetstid. 

Arbetarne togo initiativet till förlikning i 95 fall, arbetsgif-
varne i endast 4 fall och bägge parterna gemensamt i 12 fall; i 
139 konflikter ingrep fredsdomaren utan anmodan från de tvistande. 
I 80 fall förkastades medlingsförslaget, däraf i 73 fall af arbets-
gifvarne, i 5 fall af arbetarne och i 2 fall af bägge parterna; i 12 
fall afslutades arbetsinställelsen innan ännu förlikningsnämnd bildats. 

I återstående 158 tvister har nämnd konstituerats, som i 91 fall 
löst konflikten genom förlikning, medan i 10 fall skiljedom afkunnats. 

Det bör tilläggas, att, förutom i de 122 fall, då, på sät t 1892 
års lag föreskrifver, uppgörelse träffats mellan de tvistande, för
medling ägt rum i 112 fall genom utom tvisten stående myndig
hetspersoner eller enskilda personer. 

23—00204. 
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Registrering af sjukkassor i Sverige år 1909. 

Första kvartalet. 
(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Öfversikt öfver verksamheten under år 1908. 

Under slutet af år 1907 bedrefs i Sverige offentlig arbetsförmed-
iingsverksamhet vid 10 stadsanstalter, nämligen i Stockholm, Xorrkö-
ping, Karlskrona, Malmö, Lund, Hälsingborg, Göteborg, Karlstad, Gäfle 
och Sundsvall. Under loppet af år 1908 hafva tillkommit 3 offent
liga länsanstalter, nämligen i Uppsala län d. 1 dec, Östergötlands län 
d. 1 april och Kristianstads län d. 2 jan. Anstalten i Östergötlands 
län har, förutom hufviidkontoret i Linköping, haft 12 filialkontor 
samt anstalten i Kristianstads län jämte hufvudkontor i Kristianstad 
3 filialkontor. En mera detaljerad öfversikt öfver sträfvandena för 
den offentliga arbetsförmedlingens utveckling i olika delar af landet 
lämnas å sid. 342—345. 

Antalet arbetsansökningar, lediga och tillsatta platser vid olika anstalter. 
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På 100 lediga platser kommo: 

Hufvudresultaten af den offentliga arbetsförmedlingens verk
samhet under året 1908, i jämförelse med nästföregående år, kunna 
sammanfattas i följande siffror: 

Bland de s ä r s k i l d a a n s t a l t e r n a uppvisade gifvetvis de i 
storstäderna belägna den största frekvensen, så t. ex. Stockholm med 
22,373 arbetsansökningar, 21,719 lediga och 11,484 tillsatta platser, 
Göteborg med resp. 25,874, 13,974 och 9,246, Malmö med 11,624, 
5,639 och 4,034 samt Norrköping med 8,706, 5,590 och 3,450 
o. s. v. Länsanstalten i Östergötland (hvilken nära samarbetar med 
stadsanstalten i Norrköping) kom ganska nära med 6,012 arbets
ansökningar, 5,791 lediga och 2,709 ti l lsatta platser; det var natur
ligtvis tack vare sin omfattande organisation med et t flertal filial
kontor, som denna under året nybörjade anstalt kunde ernå så be
tydande resultat. 

Vid jämförelse med resultaten under det föregående året faller 
genast i ögonen den starka ökningen af antalet arbetsansökningar 
från såväl män som kvinnor. Antalet lediga och tillsatta platser 
uppvisar för kvinnorna en betydlig stegring, men för männen där
emot afsevärd minskning; de sammanlagda siffrorna för män och 
kvinnor resultera emellertid äfven i dessa hänseenden i en allmän 
höjning utöfver 1907 års tal. 
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Antalet arbetsansökningar, lediga och tillsatta platser under olika månader. 

På 100 lediga platser kommo: 

Frekvensen vid anstalterna var naturligtvis starkast under vår-
och höstmånaderna, vid hvilka tider vårt näringslif alltid företer 
en mera forcerad verksamhet än eljest, och då äfven enligt häfd och 
gällande lagstiftning platsombyten i största utsträckning äga rum. 
De högsta siffrorna för såväl arbetsansökningar som lediga och till
sat ta platser förekomma ock för april—maj samt för aug.—okt.; 
för de båda förstnämnda månaderna var dock ökningen denna gång 
ovanligt ringa, beroende pä särskilda omständigheter (stora arbets-
konflikter inom byggnadsverksamheten och sjötransporten), hvilka 
dämpade vårbrådskan å arbetsmarknaden. 

\) 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 hela 
året inräknats endast en gång, hxaraf förklaras, att dessa äro mindre än de enskilda 
månadernas siffror tilisammantagna. 

2) För Kristianstads län ingå här äfven uppgifterna för januari månad. 
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Under vintermånaderna däremot är omsättningen å arbetskraft, 
liksom flertalet af näringslifvets öfriga yttringar, jämförelsevis 
mindre " stark. Särskildt antalet af anmälda lediga platser, följakt
ligen äfven tillsatta sådana, minskas väsentligt, hvaraf blir följden, 
at t äfven många arbetslösa finna det utsiktslöst att söka sig arbete 
och därför ej anmäla sig i så stor utsträckning som vanligt. Om 
icke desto mindre de arbetssökande denna gång voro mycket talrika 
under årets sista månader, så tyder detta på en betydlig arbetslöshet. 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo:1) 

Af ofvanstående tablå kunna vissa upplysningar inhämtas om 
i hvad mån den offentliga arbetsförmedlingen befattar sig med 
näringslifvets olika hufcudgruppvr. Det alldeles öfvervägande an
talet arbetssökande män tillhörde dels industri och handtverk och 
dels olika slag af grofarbete; de flesta lediga platserna erbjöd där
emot jordbruket. För kvinnorna var det husliga arbetet alldeles 
öfvervägande i fråga om såväl arbetssökande som lediga och till
satta platser. Den närmare fördelningen på olika yrkesgrenar fram
går af tabellen å sid. 341, som meddelar sammandragssiffror för samt
liga anstalter tillhopa, samt af tab. å sid. 338—340, där antalet tillsatta 
platser inom olika yrkesgrenar angifves för hvarje särskild anstalt. 
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Med afseende å de anställda arbetarnes yrTcesspecialiteter och för
delning å o l i k a m å n a d e r meddelas vissa uppgifter i tab. å sid. 
336—337, där jämväl jämförande siffror för år 1907 finnas anförda. 
För såväl män som kvinnor äro siffrorna i fråga om jordbruks-
arbetarne mer än fördubblade sedan föregående år; flertalet af dem 
anställdes naturligtvis under sommarhalfåret, särskildt skördetiden, 
samt under oktober månad. Vid samma tid infaller ock höjdpunkten 
för förmedlingen inom husligt arbete. Årstidernas inverkan på 
arbetsförmedlingsfrekvensen framträder tydligt äfven i fråga om 
byggnadsverksamheten, där säsongen under den varma årstiden är 
mycket lifligare än vintertiden. Såsom ofvan anmärkts äro emel
lertid siffrorna för byggnadsverksamhetens olika specialiteter un
der förra hälften af sommaren jämförelsevis ganska små till följd 
af en omfattande arbetskonflikt. Det sammanlagda antalet platser, 
som besattes med jord-, beton- och schaktningsarbetare, grundläggare, 
bergsprängare, stensättare, rörläggare, gas- och vattenledningsarbe
tare, murare, murarbetsmän, tegelbärare, byggnadssnickare och 
-timmermän samt målare utgjorde under år 1908 endast 2,413 mot 
4,614 under föregående år. 

I tab. å sid. 334—335 har antalet tillsatta platser inom olika 
yrkesspecialiteter fördelats efter de särskilda a n s t a l t e r n a . Med 
afseende å jordbruksarbetarne står här naturligtvis länsanstalten i 
Östergötland främst med 925 anställda män och 119 kvinnor. Därnäst 
följa Norrköping med 850 män och 82 kvinnor, Hälsingborg med resp. 
880 och 52 samt Lund med resp. 594 och 30. Inom öfriga yrkesspeciali
teter uppvisa i regel naturl igtvis storstäderna de största siffrorna. 

Antalet platser, som tillsatts utom resp. orter. 
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Förmedlingen af platser utanför de orter, där anstalterna varit 
förlagda, har äf ven under år 1908 starkt ökats. Hela antalet sådana 
platser utgjorde nämligen detta år 7,207 (5,107 föreg. år), hvaraf 
5,522 för manliga och 1,685 för kvinnliga arbetare. Bland männen 
anställdes de flesta i jordbrukets tjänst, de öfriga inom olika indu
striella yrken. Flertalet kvinnor antogo anställning i husligt arbete. 

Som af nästföregående tablå framgår, ingå länsanstalterna med en
dast mycket små siffror i de nyssanförda summorna för placeringen 
utanför anstalternas förläggningsorter. Detta beror därpå, a t t läns
anstalterna redovisa hela resp. länsområden såsom sin egen ort, 
hvarför blott de därutanför fallande platserna kunnat medräknas i 
här ifrågavarande summor. Om hänsyn tages härtill, torde man 
kunna beräkna, a t t inemot 1/3 af samtliga genom den offentliga 
arbetsförmedlingen under år 1908 förmedlade platser varit tillfinnan
des utanför de städer eller andra orter, där anstalterna (och filial
kontoren) varit förlagda, och sålunda i regel kommit den egentliga 
landsbygdens näringslif tillgodo. 

Arbetsmarknadens läge måste gifvetvis i hög grad inverka på 
arbetsförmedlingens verksamhet och resultat samt själf i viss mån 
återspeglas i dithörande siffror. De i tablåerna här ofvan med
delade tal, som angifva proportionen mellan å ena sidan antalet 
lediga platser och å andra sidan dels antalet arbetsansökningar och 
dels antalet t i l lsatta platser, gifva vid närmare granskning en i det 
stora hela trogen bild af, huru förhållandena på arbetsmarknaden 
under året ställt sig i jämförelse med läget under föregående år. 

Då det sålunda visar sig, att under år 1908 icke mindre än i 
genomsnitt 213 arbetsansökpingar af män belöpt sig på 100 för dem 
lediga platser, under det at t motsvarande relationstal år 1907 var 
136 och år 1906 127, så ger detta otvetydigt vid handen, a t t det 
under år 1908 var jämförelsevis mindre tillgång på lediga platser 
och följaktligen svårare för de arbetssökande at t få anställning än 
under de båda föregående åren. Af de relativa talen i tab. å sid. 328 
ser man närmare, hurusom under h v a r j e månad af år 1908 den 
anmälda tillgången på arbetskraft var väsentligt större än under 
1907. At t skillnaden är särskildt i ögonen fallande för våren och 
försommaren, berodde på de då pågående stora arbetskonflikterna, 
som förlamade företagsamheten och rörelsen inom särskildt bygg
nadsverksamheten och sjötransporten, men äfven betydligt dämpade 
lifaktigheten inom åtskilliga andra yrkesgrenar. 

Den under hela året skönjbara försämringen å arbetsmarknaden 
framträdde skarpt vid årets slut, då öfverflödet på arbetskraft 
långt öfversteg, hvad elje3 brakar under vintermånaderna vara 
vanligt. 



3 3 2 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING ÅR 1908. 

Afven med afseende å det kvinnliga arbetet förmärktes, om ock 
i mycket mindre utsträckning, en motsvarande förändring från det 
föregående året. På 100 lediga platser belöpte sig nämligen under 
år 1908 i genomsnitt 95 arbetsansökningar mot under år 1907 en
dast 77. 

Samma symptom på försämringen af arbetskonjunkturerna 
kunna konstateras för de s ä r s k i l d a a n s t a l t e r n a , mest dock för 
de i södra Sverige belägna, där arbetsmarknadens läge ock torde 
hafva varit jämförelsevis minst tillfredsställande. 

Anmärkningsvärdt är emellertid, a t t proportionstalen för Öster
götlands och Kristianstads läns anstalter utvisa en mycket god till
gång på arbete i förhållande till arbetsansökningarnas antal. Detta 
förhållande beror därpå, a t t dessa länsanstalter genom sin organisa
tion äro särskildt lämpade för at t tillgodose behofven inom jord
bruket, där tillgången på arbetstillfällen fortfarande är riklig och 
utsikterna för arbetarnes anställande stora. I detta hänseende upp
visar jordbruket en helt annan prägel än den öfriga arbetsmarknaden, 
såsom ock nedanstående tablå närmare tydliggör. 

På 100 lediga platser kommo: 

Dessa siffror belysa klart, huru olikartade arbetsförmedlingens 
resultat ställa sig med afseende å jordbruket och de öfriga närings
grenarna. Om ock förhållandena något växlade under olika årstider, så 
var dock tillgängen på arbetskraft för jordbruket proportionsvis aldrig 
mer än i

;'s så stor som för det öfriga näringslifvet. På 100 lediga jord
bruksplatser kommo i genomsnitt under året 84 män, resp. 27 kvinnor, 
men på 100 andra platser 282 män, resp. 99 kvinnor. För den egent-
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liga industrien och handtverket uppgick motsvarande antal arbets-
ansökningar af män till 378. 

Med afseende å det kvinnliga arbetet visar sig äfven inom in
dustrien jämförelsevis god tillgäng på arbetskraft, nämligen 170 
arbetsansökningar på 100 lediga platser. 

Under intryck af de svåra arbetskonjunkturerna inom industri
ella o. d. yrken hafva arbetarne under året i ganska stor utsträck
ning funnit sig föranlåtna att antaga platser inom jordbruket. Den 
tidigare starka tillströmningen af jordbrukets arbetare till industrien 
torde under år 1908 hafva förändrats i motsatt riktning. Därpå 
tyder åtminstone arbetsförmedlingsanstalternas förmedlingsverksam
het, att döma af följande siffror. 

Äfven om denna förändring i siffrorna till stor del beror på 
tillkomsten under året af länsförmedlingsanstalter med särskilda 
förutsättningar att tillgodose landtbrukets behof, så har likväl äfven 
vid stadsanstalterna en ökad frekvens visat sig i fråga om jord
bruksplatserna. 

I det föregående har redan antydts, hurusom äfven inom sär
skilda grenar af industri, handtverk, handel m. m. förhållandena 
ställt sig ganska olikartade med afseende å tillgången på arbete, och 
kunna närmare upplysningar härom inhämtas i tab. å sid. 341. 
Såsom likaledes förut anmärkts, meddelas därjämte å sid. 336—337 
vissa siffror, som åskådliggöra skillnaden mellan förmedlingsfrekven
sen för skilda yrkesspecialiteter under ar 1908 och nästföregående år. 

Då arbetskonjunkturerna under år 1908 i stort sedt voro mindre 
tillfredsställande inom flertalet yrken, kunde de offentliga arbets
förmedlingsanstalterna naturligtvis ej i önskvärd mån placera den 
i öfverflöd tillströmmande arbetskraften. Otvifvelaktigt hafva de 
emellertid utfört ett mycket betydelsefullt arbete genom att mellan 
de olika näringsgrenarna utjämna den växlande tillgången och efter
frågan å arbetskraft och därmed väsentligt bidragit till at t mot
verka den hotande arbetslösheten. 
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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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Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Antalet tillsatta platser inom olika yrken vid de 
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offentliga arbetsförmedlingsanstalterna i Sverige under år 1908. (Forts.) 
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(Forts.) Antalet tillsatta platser inom olika yrken vid de offentliga arbets-
förmedlingsanstalterna i Sverige under år 1908. 
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Antalet arbetssökande, lediga platser och tillsatta platser vid samtliga anstalter år 1908. 



342 

Öfversikt öfver den offentliga arbetsförmedlingen 
å olika orter i riket vid början af år 1909. 

Enligt uppgifter, inhämtade af Kommerskollegium. 



ÖFVERSIKT ÖFVER DEN OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLINGEN I SVERIGE. 3 4 3 

Stockholms stad. 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 sedan 1905. 
Stockholms Un. En af 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 s förvalt

ningsutskott gemensamt tillsatt kommitté för utredning af frågan om offentlig arbets
förmedlings inrättande för länet har sammanträdt inför landshöfdingen samt trädt i 
underhandlingar med delegerade för styrelsen för den kommunala anstalten i Stockholm 
rörande eventuellt anknytande af länets arbetsförmedlingsanordningar till stadens anstalt. 

Uppsala län. Reglemente och arbetsordning hafva under år 1908 fastställts samt 
styrelse utsetts för U p p s a l a s t a d s och l ä n s a r b e t s k o n t o r . Kontoret, som anord
nats och underhålles af Uppsala stad samt landstinget och hushållningssällskapet i för
ening, trädde i verksamhet den 1 december samma år. Förberedelser hafva vidtagits 
på upprättande af filialkontor i Enköping samt anställande af ombud på några andra 
platser. 

Södermanlands lan. På framställning af K. Maj:ts Befallningshafvande utsago länets 
landsting och hushållningssällskap år 1907 hvar för sig två kommitterade att inför 
landshöfdingen öfverlägga om anordnandet af offentlig arbetsförmedling för länet. Kom
mitterade afgåfvo till 1908 års landsting förslag om upprättande från och med år 
1909 af offentlig arbetsförmedling för länet, med hufvudkontor i Eskilstuna och åtta 
afdelningskontor å lämpliga platser. Förslaget blef emellertid afslaget. 

Östergötlands Un. 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 Norrköping se
dan 1906. — Ö s t e r g ö t l a n d s l ä n s a r b e t s f ö r m e d l i n g , upprättad af landstinget, 
med hufvudkontor i Linköping samt filialkontor å olika platser inom länet (Söderköping, 
Skeninge, Vadstena, Motala, Mjölby, Ödeshög, Kisa, Åtvidaberg, Eingarum, Östra Husby, 
Finspong och Borensberg), började sin verksamhet den 1 april 1908. Anstalten, som 
samarbetar med Norrköpingskontoret, där en särskild afdelning för förmedling af jord
bruksarbetare under säsongtiden finnes inrättad, underhålles af landstinget med bidrag 
från de flesta kommuner, där kontor äro förlagda. 

Jönköpings län. Be af länets landsting och hushållningssällskap samt stadsfull
mäktige i Jönköping tillsatta kommitterade afgåfvo under sistlidne år till resp. korpo
rationer förslag till inrättande af offentlig arbetsförmedling för hela länet med hufvud
kontor i Jönköping och filialkontor tills vidare i Eksjö, Tranås, Hvetlanda, Värnamo 
och Gislaved. Förslaget föll emellertid på grund däraf. att landsting och stadsfull
mäktige icke kunde ena sig om kostnadsfördelningen, 

Kronobergs l£a. S t a d s f u l l m ä k t i g e i Växjö samt länets 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, på hushållningssällskapets initiativ, utsett en ledamot hvar-
dera i en kommitté med uppdrag att verkställa utredning beträffande upprättande af 
offentlig arbetsförmedling inom länet. 

Kalmar län. För upprättande af plan till offentlig arbetsförmedling inom n o r r a 
l a n d s t i n g s o m r å d e t tillsatte dess landsting år 1907 en kommitté. Denna inkom till 
1908 års landsting med förslag om inrättande af hufvudkontor i Västervik samt filial
kontor och ortsombud, men förslaget vann ej landstingets bifall. — För utredande af 
frågan om offentlig arbetsförmedling inom s ö d r a l a n d s t i n g s o m r å d e t tillsattes lika
ledes år 1907 en kommitté, bestående af särskilda delegerade för södra landstinget, 
södra hushållningssällskapets förvaltningsutskott samt stadsfullmäktige i Kalmar. Kom-
mitterades förslag om en länsanstalt med hufvudkontor i Kalmar samt filialkontor och 
.ortsombud har tills vidare strandat till följd af att 1908 års landsting afslagit det
samma. — Sedermera har af s t a d s f u l l m ä k t i g e i Kalmar tillsatts en ny kommitté 
för utredande af möjligheten att upprätta en anstalt endast för Kalmar stad. 

Gottlands lin. Pä förslag af en utaf 1907 års l a n d s t i n g til lsatt kommitté har 
landstinget under år 1908 beslutat uppskjuta frågan om inrättande af offentlig arbets-
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förmedling för länet, tills större erfarenhet om dylika anstalters gagn och behof vunnits 
inom andra län. 

Blekinge lin. 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 Karlskrona sedan 1906. 
— Särskilda kommitterade hade ti l l 1908 års l a n d s t i n g föreslagit att från och med 
är 1909 upprätta offentlig arbetsförmedling för länet i anslutning till den kommunala 
anstalten i Karlskrona såsom hnfvndkontor samt med afdelningskontor i Karlshamn och 
ombud å lämpliga platser. Beredningsutskottet föreslog uppskof med ärendet till 1909 
års landsting för vinnande af ökad erfarenhet. Då emellertid hvarken detta förslag 
eller ett inom landstinget framställdt yrkande om utredning rörande anstalt af något 
mindre omfattning lyckades vinna tillräcklig röstplnralitet, förföll frågan för tillfället. 

Kristianstads lin. Enligt beslut af landstinget trädde K r i s t i a n s t a d s l ä n s a r b e t s 
f ö r m e d l i n g i verksamhet i januari 1908 med hufvudkontor i Kristianstad, afdelnings
kontor i Simrishamn, Ängelholm och Hässleholm samt, från och med 1 april 1909, i 
Tomelilla och Ousby: därjämte äro ombud anställda å skilda platser inom länet. 

Halmolins lin. K o m m u n a l a a r b e t s f ö r m e d l i n g s a n s t a l t e r i Malmö och Lund 
sedan 1905, i Hälsingborg sedan 1902. — Enligt förslag af kommitterade i ämnet har 
l a n d s t i n g e t beslutat organiserandet från och ined år 1909 af offentlig arbetsförmed
ling afsedd för hela länet. Till c e n t r a l a n s t a l t har bestämts den kommunala anstalten 
i Malmö hvilken redan fungerar soin d i s t r i k t s a n s t a l t för Skåne och Blekinge. Vid 
malmökontoret skall i samband härmed en särskild afdelning för jordbruksförmedling 
inrättas. Utom de redan förefintliga kontoren i Hälsingborg och Lund böra, jämlikt 
beslutet, ortsanstalter i den närmaste framtiden inrättas i Ystad, Landskrona (af stads
fullmäktige beslutad april 1909), Trelleborg, Höganäs, Eslöf (började sin verksamhet 
14 april 1909), Sjöbo och Sknrnp. Dessa anstalter böra npprättas genom kommunernas 
egen försorg, ehuru med bidrag från landstingets sida. En centralstyrelse har tillsatts 
för a t t underhandla med vederbörande kommuner och för att ordna samarbetet. 

Hallands lin. Förslag om inrättandet af offentlig arbetsfömedling för länet före
låg från särskilda kommitterade vid 1908 års l a n d s t i n g . Landstinget beslöt nppskof 
med frågans afgörande ti l l nästkommande år; och lämnades kommitterade i uppdrag att 
inhämta upplysningar, huruvida länets städer kunna vara benägna att bidraga till för
slagets realiserande och upprätthållande. — I anledning af arbetslösheten vintern 1908 
—09 har en p r o v i s o r i s k k o m m n n a l a n s t a l t upprättats i Halmstad. 

Göteborgs och Bohus 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 Göteborg 
sedan 1902. — I anledning af väckt motion, hvilken emellertid af förvaltningsutskottet 
afstyrkts. beslöt l a n d s t i n g e t så godt som enhälligt a t t tillsätta en kommitté för ut
redning af frågan om offentlig arbetsförmedlings inrättande inom landstingsområdet, 
event. under samverkan med annan korporation. 

Älfsborgs län. En inom s t a d s f u l l m ä k t i g e i Borås väckt motion om inrättande 
af offentlig arbetsförmedling i staden hade afstyrkts af drätselkammaren på den grund 
a t t bidrag ti l l anstalten ej kunde emotses från landstinget och hushållningssällskapet. 
Stadsfullmäktige beslöto uppskof med ärendets afgörande. 

Skaraborgs lin. En af h u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t s förvaltningsutskott t i l lsatt 
kommitté har afgifvit förslag ti l l inrät tande af »Skaraborgs läns arbetsförmedling» med 
hufvudkontor i någon af länets städer samt ombud å erforderliga platser. Kostnaderna 
skulle gäldas gemensamt af landstinget och hushållningssällskapet, hvarjämte de kom
muner, där ombud anställas, skulle betala kostnaderna för ifrågavarande ombuds aflöning. 
Under uttalande, att frågan vore värd den största uppmärksamhet från alla för jord
bruket intresserade personers sida, lät förvaltningsutskottet göra framställning hos 
l a n d s t i n g e t om utseende af delegerade för landstinget a t t med den af förvaltnings
utskottet t i l lsatta kommittén förhandla om det framställda förslaget. Landstinget har 
för nämnda ändamål utsett t re representanter. 

Tärmlands län. K o m m n 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 Karlstad sedan 1906. 
— Af de utaf 1907 års l a n d s t i n g utsedde kommitterade hade förslag utarbetats om 
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inrättande af offentlig arbetsförmedling inom länet med hufvndkontor i Karlstad, filial
kontor i Kristinehamn, Arvika och Säffle samt ortsombud i Filipstad, Norra Råda. 
Sunne, Torsby, Charlottenberg och Arjeng. Beträffande kostnaderna föreslogo kommit-
terade, att dessa — frånräknadt vissa bidrag af kommuner ti l l särskilda kontor eller 
ortsombud — skulle till en tredjedel bestridas af hushållningssällskapet och till tvä 
tredjedelar af landstinget. Landstinget beslöt uppskof med frågans afgörande samt upp
drog åt kommitterade at t underhandla med hushållningssällskapet och vederbörande 
kommuner samt till 1909 års landsting inkomma med förnyad framställning i ämnet. 

Örebro län. K o m m u n a l a r b e t s f ö r m e d l i u g s a n s t a l t i Örebro har den 25 nov. 
1908 blifvit af stadsfullmäktige beslutad. Anstalten började sin verksamhet den 1 
mars 1909. 

Västmanland» 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 upprättande af en offentlig arbetsförmedlingsanstalt i Västerås för hela länet. 
Stadsfullmäktige hafva beslutat bestrida en tredjedel af kostnaderna härför under för
utsättning, att landstinget och hushållningssällskapet tillsammans bestrida återstoden. 
Framställningen härom har emellertid af landstinget afslagits. 

Kopparbergs län. En kommitté för utredning af frågan om inrättande af offentlig 
arbetsförmedling för länet är tillsatt af l a n d s t i n g e t , och har h u s h å l l n i n g s s ä l l 
s k a p e t s förvaltningsutskott beslutat att genom utsedd representant samarbeta med 
nämnda kommitté. Jämväl inom s t a d s f u l l m ä k t i g e i Falun är frågan under ut
redning. — I anledning af arbetslösheten vintern 1908—09 har en p r o v i s o r i s k kom
m u n a l a n s t a l t upprättats i Ludvika. 

(Jälleborgs Un. 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 Gäfle sedan 1907. 
— L a n d s t i n g e t har ti l lsatt en kommitté för frågan om anordnande af en offentlig 
arbetsförmedlingsanstalt för länet. 

Yästernorrlands 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 Sundsvall se
dan 1906. Särskilda ombud äro anställda i Timrå och Tynderö landskommuner samt 
Alby mnnicipalsamhälle (april 1909). 

Jämtlands län. L a n d s t i n g e t samt h u s h å l l n i n g s s ä l l s k a p e t s förvaltningsut
skott hafva utsett en gemensam kommitté för utredning rörande offentlig arbetsförmed
lings upprättande inom länet. 

Västerbottens lin. L a n d s t i n g e t har uppdragit åt en kommitté att utreda frågan 
om en offentlig arbetsförmedlingsanstalt för länet. 

Norrbottens län. E t t af representanter för s t a d s f u l l m ä k t i g e i Luleå samt l a n d s 
t i n g e t gemensamt utarbetadt förslag till upprättande af offentlig arbetsförmedling för 
länet med hufvndkontor i Luleå och ombud i Kiruna, Gellivare (eller Malmberget) och 
Boden har af ifrågavarande korporationer bifallits. Anstalterna trädde i verksamhet 
den 11 januari i Luleå samt den 1 februari i Boden, Malmberget och Kiruna. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Mars månad år 1909. 

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 mars månad. 

I nedanstående tablå hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka följande äro afsedda för resp. 
länsområden: Uppsala läns arbetsförmedling med kontor i Uppsala, 
Östergötlands läns arbetsförmedling med, förutom hufvudkontor i 
Linköping, afdelningskontor å 12 viktigare platser inom landstings
området, Kristianstads läns arbetsförmedling med hufvudkontor i 
Kristianstad och afdelningskontor å 3 andra orter i länet samt 
Norrbottens läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Luleå och 
afdelningskontor i Boden, Malmberget och Kiruna. 

E n ny stadsanstalt, i Örebro, trädde i verksamhet den 1 mars. 

Öfversikt af verksamheten under mars månad år 1909. 
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På 100 lediga platser kommo: 

Vid de under mars månad verksamma anstalterna gjordes 
tillhopa 11,260 a n s ö k n i n g a r om arbete (7,584 under mars 1908), 
hvaraf 7,677 af män (4,867 föreg. år) och 3,583 af kvinnor (2,717 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 8,332 l e d i g a p l a t s e r (6,374 föreg. 
år), nämligen 3,505 för män (2,458 föreg. år) och 4,827 för kvinnor 
(3,916 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till 
3,962 (2,932 föreg. år), af hvilka 2,159 besattes med män (1,544 
föreg. år) och 1,803 med kvinnor (1,388 föreg. år). Vid jämförelse 
med de resultat, som af samma anstalter (utom Uppsala, Östergöt
lands och Norrbottens läns samt Örebro stads) ernåddes under mars 
månad 1908, finner man sålunda för såväl männen som kvinnorna 
en 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 i öfrigt rörande verksamheten 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 2/'6 af de tillsatta platserna på grofarbete (862); där
efter följde jordbruk och skogshushållning (476), landttransporten 
(287), byggnadsverksamheten (246) samt metall- och maskinindustrien 
(80). Flertalet tillsatta platser för k v i n n o r förekommo inom det 
husliga arbetet (1,471), hotell-, kafé- och restaurantrörelsen (131) 
samt jordbruket (70). 
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Beträffande frågan, i hvad mån den offentliga arbetsförmedlin
gens verksamhet berör näringslifvets olika hufvudgrupper, hänvisas i 
öfrigt till nedanstående tablå (jfr därjämte efterföljande tabeller), 
af hvilken genast framgår, at t den största frekvensen å de m a n l i g a 
a f d e l n i n g a r n e förekommer inom grupperna grofarbete, industri och 
handtverk, jordbruk m. m. samt handel och samfärdsel, medan a de 
k v i n n l i g a a f d e l n i n g a r n e gruppen husligt arbete nästan fullstän
digt dominerar. 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo:1) 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
mars 403 platser, hvaraf 302 manliga och 101 kvinnliga; motsva
rande ta l för föregående år voro 379, 288 och 91. 

1) Proportionstal hafva här ej beräknats i de fall, dä de absoluta talen äro små. 
Dessa hafva dock medräknats i samman för »samtliga yrkesgrenar», hvaraf förklaras 
vissa skiljaktigheter mellan de under denna rubrik uppförda talen samt de detalj
summor, som finnas angifna. 
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Med afseende å dessa uppgifter är at t märka, att vid samtliga 
länsanstalter — Uppsala, Östergötlands, Kristianstads och Norr
bottens läns — redovisas alla inom resp. län tillsatta platser såsom 
förefintliga inom orten. 

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

Arbetsmarknadens läge belyses i många hänseenden af de efter
följande tabellerna äfvensom af de här ofvan meddelade sammanställ
ningar, särskildt vid jämförelse med motsvarande ta l under samma 
månad föregående år. 

På 100 lediga platser kommo: 

Ofvanstående relativa tal ge ett starkt intryck af den sedan år 
1907 skedda allmänna försämringen af arbetsmarknadens läge. 
A t t märka är därvid ej blott den starka relativa ökningen af an
talet arbetsansökningar, hvilket delvis förklaras af noggrannare an
mälning af arbetslösa. Kanske än mer karaktäristiskt är, a t t den 
stora ökningen af arbetskraft icke föranledt ökning af antalet till-
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satta platser i förhållande ti l l antalet anmälda sådana, hvilket 
utvisar, a t t arbetsgifvarne i många fall icke varit synnerligen an
gelägna om att besätta de anmälda platserna. 

Då proportionen mellan arbetsansökningar och lediga platser 
ställer sig afsevärdt gynnsammare under februari och mars än under 
januari detta år, så beror detta nog väsentligen på, att de under jan. 
anordnade arbetslöshetsräkningarna m. fl. åtgärder förmått de ar
betslösa at t i osedvanlig utsträckning verkligen anmäla sig å arbets
förmedlingsanstalterna. Emellertid torde äfven någon lättnad i de 
tryckta konjunkturerna kunna skönjas från slutet af mars. 

På 100 lediga platser kommo: 

De nu anförda siffrorna gifva en klar belysning åt den grund
väsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket och 
öfriga yrkesgrenar. Medan arbetarne trängas med hvarandra vid 
försöken at t finna platser inom statsmannanäringarna, så finns inom 
landtarbetet ett stort öfverflöd på anställningar, som af brist på ar
betssökande ej kunna besättas. Otvifvelaktigt har emellertid åter
flyttningen till landet högst väsentligt ökats under inflytande af de 
försämrade konjunkturerna på den industriella arbetsmarknaden. 

Arbetslösheten torde under mars hafva fortgått i nästan samma 
omfattning som under de båda föregående månaderna. Ehuru mest 
märkbar bland säsongarbetarne inom byggnadsverksamheten och trans
portyrkena framträdde den äfven inom flertalet andra yrkesgrenar. 
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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 . I motsats till närmast föregående månader 
har nnder mars rådt en ovanlig lifaktighet à arbetsmarknaden. De tillsatta platsernas 
antal öfverstiger nämligen högst väsentligt det resultat, som eljest brukar ernås denna 
tid på året. Förbättringen i ställningen, förorsakad dels af de af staden igångsatta 
extra arbeten, dels af det i början af månaden inträffade stora snöfallet, som beredde 
tillfällig arbetsförtjänst åt en stor skara arbetslösa, dels äfven af någon lättnad i de 
tryckta konjunkturerna i allmänhet, har berört flera yrkesgrupper såsom byggnads
arbetare, mek. verkstadsarbetare, åkeri-och grofarbetare. — K v i n n l i g a a f d e l n i n g e n . 
Att arbetsförmedlingen allt mer och mer tillvinner sig allmänhetens förtroende, fram
går af den mängd lediga platser, särskildt inom gruppen »husligt arbete», som under 
månaden anmälts. De flesta af dessa platser äro afsedda at t tillträdas den 24 april. 

Uppsala län. Inom staden har nnder den gångna månaden föga förändring å arbets
marknaden inträdt. Inga större industriella företag hafva ännu igångsatts. Till lands
bygden är stor efterfrågan på arbetskraft. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbets-
tillgången varit god. 

Östergötlands l in. Fortfarande råder stor arbetsbrist inom byggnadsfacken. De 
stora snöfallen nnder månaden beredde många af grofarbetarne tillfällig sysselsättning. 
Inom jordbruket är arbetstillgången rikligare än under föregående månad. — A k v i n n 
l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden varit betydligt bättre än nnder föregående 
månad. Tillgången har ej motsvarat efterfrågan å dugliga tjänare till såväl städerna 
som landsbygden. 

Norrköping. Genom igångsättande af några byggnadsföretag har ett antal arbetare 
beredts sysselsättning, men dock ej i den utsträckning, att arbetslösheten i afsevärd 
grad minskats. Till jordbruket är stor efterfrågan på arbetskraft, men då arbetsgif-
varne uppställa som villkor, att arbetarne en tid, innan de til l träda platserna, skola 
ha sysslat med jordbruksarbete samt i allmänhet att deras hustrur skola deltaga i 
mjölkning, är det svårt att i större utsträckning besätta dessa platser med arbetare 
från staden. 

Karlskrona. Arbetsmarknaden har icke under månaden förändrats, u tan ställnin
gen är fortfarande dålig. De arbetssökandes antal har dock varit mindre än under 
föregående månad beroende dels därpå, att de arbetssökande känna ti l l den ringa till
gången på arbete och därför ej anmäla sig, och dels därpå att en stor del af de arbets
lösa vari t anställda vid stadens arbeten. Alla inom staden mantalsskrifna arbetslösa 
hafva, om de så önskat, erhållit arbete med makadamslagning. 

Kristianstads län. Arbetstillgången är fortfarande mycket dålig utom inom jord
bruket, där det är stor efterfrågan på arbetskraft. 

Balmö. Någon förbättring å arbetsmarknaden har icke inträdt. A m a n l i g a af
d e l n i n g e n äro förhållandena ungefär lika med de föregående månaderna. Efterfrågan 
å arbetskraft till jordbruket ökas dagligen. Dock gäller det hufvudsakligast yngre 
drängar och statare, hvilkas hustrur äro arbetsdugliga, samt kunniga ensamjungfrur. — 
På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången varit god. 

Land. Arbetstillgången har icke nnder månaden nämnvärdt förbättrats. Arbets
löshet råder inom alla yrkesgrupper, dock mest bland grofarbetarne. 17 arbetare ha 
erhållit stenskärfningsarbete. 
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HZliiingborg. Arbetstillgången har & m a n l i g a a f d e l n i n g e n varit ytterst ringa. 
På grand af den ihållande vintern har ställningen nästan varit sämre än under de 2 
föregående månaderna. 

För a t t lindra nöden ställde stadsfullmäktige till fattigvårdsstyrelsens förfogande 
ett anslag af 9,000 kr. Vid de härför anordnade nödhjälpsarbetena ha c:a 150 perso
ner sysselsatts nnder större eller mindre del af månaden. 

Göteborg. Under mars månad har arbetsmarknaden varit dålig på snart sagdt 
alla områden med undantag af jordbraket och det husliga arbetet. Mot slutet af måna
den har dock en afsevärd förbättring inträdt, och arbetslösheten därigenom minskats 
rätt betydligt. 

Karlstad. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetsmarknaden har nnder mars varit nå
got bättre än föregående månad. Vid jämförelse med mars månad förra året är arbets
bristen betydligt större i år. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n är arbetstillgången god. 
Stor brist på tjänarinnor för vårflyttningen d. 24 april. 

Örebro. Arbetsmarknaden har så t i l l vida försämrats, att arbetet inom de flesta 
yrken på grund af de fortfarande rådande dåliga konjunkturerna blifvit inskränkt. 
Bättre förhållanden härutinnan torde icke kunna väntas, förrän byggnads- och andra 
industriella företag åter kommit i lifligare verksamhet. 

Staden har, för att i någon mån afhjälpa arbetslösheten, anställt ett större antal 
arbetare än vanligt vid sina arbeten. Dessutom ha stadsfullmäktige anslagit ett extra 
belopp å 2,000 kronor, hvaraf hälften skall användas till barnbespisning och återstoden 
till inköp och fördelning af lifsförnödenheter bland de arbetslösa. 

Gäfle. Arbetsmarknaden har under mars varit ganska dålig, ehnru något bättre 
än föregående månad, på grund af flera stora snöfall, som beredde tillfälligt arbete åt 
en del arbetslösa. 

Sundsvall. En tillfällig förbättring på arbetsmarknaden har nnder månaden inträdt, 
i det att ett flertal arbetssökande erhållit arbete på längre eller kortare tid till följd af 
snöfall, som under månaden rådt. 

Xorrbotteng län. På m a n l i g a a f d e l n i n g e n är läget å arbetsmarknaden fort
farande mycket dåligt med föga utsikt till förbättring. De förhoppningar, som sattes 
på de återupptagna arbetena vid banbyggnaderna, grusades, så fort dessa arbeten bör
jade, då de nämligen tills vidare skulle bedrifvas i mindre skala och endast med den 
arbetsstyrka, som redan fanns tillgänglig. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n är mycket 
god arbetstillgång. 

b) Tillgången på arbetskraft. 

Öfverflöd [>â arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm • 

Metall- o. maskinarbetare, cementarbetare, 
byggnadsarbetare, kontors-, butiks- o. 
magasinspersonal, sjöfolk, fabriks- o. 
grofarbetare. 

Statkarlar. — Mjölkerskor, diskerskor o. 
köksor till restaurantrörelsen, hus- o. 
barnjungfrur, kokerskor, ensamjungfrur. 

1 ppsala l in. 

Yrkesarbetare inom järnindstrien o. bygg
nadsfacken samt grofarbetare. 

Mani. o. kvinnl. arbetare för jordbruket. 

Östergötlands lan. 

Järn- och metallarbetare, byggnadssnickare, 
murare o. grofarbetare alla slag. 

Gifta ladugårdsskötare, hvilkas hustrur 
äro villiga a t t mjölka. — Dugliga tjä
narinnor till såväl städerna som lands
bygden. 
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Norrköping. 

Inom de flesta branscher, hufvudsakligast 
inom byggnadsfacken. 

Ladugardsskötare, yngre arbetsdrängar m. 
fl. vana jordbruksarbetare, springpojkar. 
— Kvinnliga tjänare till stad och land. 

Karlskrona. 

Byggnadsarbetare, landtransportarbetare, 
grofarbetare. 

Yngre drängar o. arbeterskor för betrens-
ning under sommaren. 

Kristianstads län. 

Järnarbetare, murare, timmermän, grof
arbetare. — Kvinnl. butikspsrsonal. 

Drängar t i l l landet. —Mjölkjungfrur, dis-
kerskor till hotell, kokerskor, ensam
jungfrur. 

Malmö. 

Inom alla yrken utom till jordbruket. — 
Kontors-, butiks- o. lagerbiträdeu, tvätt-
o. rengöringskvinnor. 

Yngre drängar t i l l jordbruket. — Tjäna-
rinnor till landet, dugliga ensamjung
frur, passflickor, diskerskor. 

Land. 

Daglönsarbetare till jordbraket, möbclsuif-
kare, svarfvare, mnreriarbetsmän, grof-
0. fabriksarbetare. — Tvätt- o. rengö-
ringsarbeterskor, uppasserskor. 

Yngre drängar t i l l jordbruket. — Jung
frur t i l l landet, ensamjungfrur kunniga 
i matlagning. 

Hglsingborar. 

Daglönare till jordbruket, träarbetare, järn
arbetare, murare, målare, maskinister, 
eldare, handels- o. lagerpersonal, fabriks-
o. grofarbetare m. fl. — Serveringsflic
kor, tvätt- o. rengöringsarbeterskor, kon
torsstäderskor. 

Yngre jordbruksdrängar o. smedslärlingar. 
— Mjölkjungfrur o. tjänsteflickor atom 
staden, grofbagerskor, kokerskor, dugliga • 
ensamjungfrur. 

Göteborg. 

Inom nästan alla yrken utom jordbruket. 
— Butiks- o. lagerbiträden, serverings
flickor, tvät t - o. rengöringsarbeterskor. 

Jordbruksarbetare. — Tjänsteflickor t i l l 
landet, kokerskor, ensamjungfrur, pass
flickor. 

Karlstad. 
Sågverks-, byggnads- o. grofarbetare m. fl. Jordbruksarbetare. — Jordbruksarbeter-

skor, ensamjungfrur kunniga i matlag
ning. 

Örebro. 
Inom de flesta yrken utom till jordbruket.— 

Inom beklädnadsindustrien samt kvinnl. 
butikspersonal. 

Jordbruks- o. landtransportarbetare. — 
Kokerskor, hus- o. barnjungfrur, ensam
jungfrur. 

Gine. 
Inom de flesta yrken. — Hjälpgummor, 

apringiiickor. 
Kokerskor, kunniga ensamjungfrur. 

Snndgrall. 
A mani. afdeln. i alla branscher. Kokerskor, dugliga ensamjungfrur. 

Xorrbottens ISn. 
Inom de flesta yrken å mani. afdeln. Dugliga köksor och ensamjungfrur. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling mars 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter : a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling mars 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter : b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling mars 1909. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling m a r s 1909. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 



358 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING MARS 1909. 

Sveriges offentliga 
Mars månad 
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arbetsförmedling. 

år 1909. 
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Sveriges offentliga 
Mars månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 
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Sveriges offentliga 
Mars månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Mars månad år 1909. 
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De nordiska arbetareorganisationernas ställning till 
den officiella socialstatistiken. 

Den 7:de skandinaviska arbetarekongressen i Kristiania år 1907 
beslöt verkställa en utredning rörande anordnandet af en för Sveriges, 
Norges och Danmarks politiska, fackliga och kooperativa arbetare
organisationer gemensam statistisk byrå. För behandling af bl. a. 
detta ärende sammanträdde 3 representanter från hvartdera af dessa 
länder jämte 1 representant från Finland till en konferens i Göte
borg den 30 nov.—1 dec. 1908, hvarvid man enades om följande ut
talande i frågan: 

Konferensen konstaterade det absoluta behofvet af, att såväl arbetarrörelsen som 
arbetarklassens sociala och politiska ställning och verksamhet inom samhällena statis-
liskt och allsidigt belyses. Men i betraktande af att förutsättningarna ännu ej synas 
vara tillflnnandes för upprättande af en fast statistisk byrå för arbetarrörelsen i Skan
dinavien, finner konferensen tiden ännu ej vara inne för ett bokstafligt realiserande af 
skandinaviska kongressens beslut. 

Konferensen anbefaller i stället arbetarorganisationerna och dess medlemmar i de 
skandinaviska länderna att kraftigt främja den arbetarstatistiska verksamhet, som från 
statsmyndigheternas sida i Skandinavien redan påbörjats, genom underlättande af primär
uppgifters upptagande samt att ständigt följa och inom parlamenten söka främja denna 
allmänna statistiska verksamhet. 

För bevakandet af arbetarstatistikens intressen och ntveckling i ofvan nämnd rikt
ning tillsättes inom hvarje land ett särskildt utskott, som äfven har till uppgift att 
verka för allmän upplysning angående statistikens uppgifter och betydelse i klass
kampen. 

Organisationernas hufvudstyrelser ha vidare att söka anskaffa och utföra samt 
ändamålsenligt bearbeta för arbetarrörelsen erforderlig och gagnande statistik, efter 
så ensartadt system som möjligt, hvilket af de statistiska utskotten närmare nppgöres 
och bestämmes: 

att utväxling af all både officiell och enskild facklig, politisk och kooperativ 
statistik sker, och att i de olika länderna arbetarrörelsearkiv upprättas som samlings
platser och ut växlingsställen för såväl det statistiska materialet som annan arbetar
rörelsen berörande litteratur, såsom lagar, lagförslag o. s. v.; 

att de statistiska arbeten, som utföras, göras fruktbringande genom att på lämpligt 
sätt periodvis utgifvas, samt att de, i den utsträckning så kan ske, inflyta i organisa
tionernas berättelser såväl som i de internationella berättelser, som afgifvas. 

De nordiska arbetareorganisationerna hafva således genom sina 
särskilda förtroendemän och efter närmare utredning uttryckligen 
förordat, a t t det officiella arbetsstatistiska arbetet bör från arbetarnes 
sida kraftigt befrämjas såväl genom villigt lämnande af erforderliga 
uppgifter som ock inom de parlamentariska församlingarne. 
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Lifsmedelspriser å olika orter i 
Medelpris pr månad 
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riket april 1907—mars 1909. 
för samtliga (28) orter. 



368 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under mars månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

369 



370 (Forts.) Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under mars månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 
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372 (Forts.) Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under m a r s månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

373 



374 (Forts.) Lifsmedelspriser å olika orter i riket under mars 
månad år 1909. 

Högsta, lägsta och medelpris. 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under mars 1909. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—mars 1908 och jan.—mars 1909. 
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Arbetsmarknaden inom olika näringsgrenar i Sverige 
under första kvartalet 1909. 

Särskilda uppgifter rörande arbetsmarknadens läge inom landet 
under första kvartalet 1909 hafva lämnats af 348 arbetsgifvare med 
49,724 arbetare samt af 198 fackföreningar med sammanlagdt 23,425 
medlemmar. ') Uppgifterna hafva till allra största delen insamlats 
genom Kollegii ombud i orterna, hvilka med ledning af dem och 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 ika 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 
n a d e n 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 under första kvartalet hafva 
yttranden afgifvits af 344 arbetsgifvare med 48,127 arbetare samt 
af 198 fackföreningar med 23,425 medlemmar. Enl igt dessa med
delanden samt motsvarande uppgifter för år 1908 synes tillgången 
på arbete varit följande. 

Arbetsgifvarnes uppgifter. 

1) Jfr >Meddelanden> 1908, s. 439. 
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Fackföreningarnas uppgifter. 

Såväl arbetsgifvarnes som fackföreningarnas uppgifter angifva 
sålunda en under hela år 1908 samt jämväl under 1909 års första 
kvartal s t a d i g t f o r t g å e n d e f ö r s ä m r i n g i arbetsmarknadens läge. 

Rörande konjunkturerna i jämförelse ined näst föregående kvartal 
anföra 320 arbetsgifvare med 45,728 arbetare: 

Bättre. Oförändrade. Sämre. 
Arbetsgifvarfc 56 149 115 
Arbetare 6,917 22,210 16,601 

Rörande konjunkturerna i jämförelse med motsvarande kvartal 
föregående år rapportera 194 arbetsgifvare med 25,272 arbetare: 

Bättre. Oförändrade. Sämre. 
Arbetsgifvare 32 72 90 
Arbetare 4,195 9,061 12,016 

Rörande tillgången på arbetskraft hafva omdömen för 1909 års 
första kvartal afgifvits af 305 arbetsgifvare med 48,900 arbetare: 
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A r b e t s m a r k n a d e n s l ä g e u n d e r i f r å g a v a r a n d e k v a r t a l 
synes sâlnnda, med ledning af såväl här ofvan meddelade uppgifter 
som af ombudens omdömen för de särskilda orterna, i allmänhet 
kunna betecknas såsom m i n d r e g o d t med ännu nägon försämring 
sedan föregående kvartal. Enligt arbetsgifvarnes uppgifter var ar-
betstillgången under fjärde kvartalet närmast att anse såsom knappast 
medelgod, enligt fackföreningarnas mindre god — dålig. Båda dessa 
grupper af uppgifter samstämma emellertid däruti, at t försämring 
inträdt i jämförelse med såväl närmast föregående kvartal som i 
jämförelse med motsvarande tid 1908. 

I detta sammanhang må erinras om den af Kungl. Maj:t på
bjudna arbetslöshetsräkningen den 12 sistlidne januari, enligt hvilken 
de arbetslösas antal nämnda dag uppgick till närmare 21,000. Denna 
siffra ansågs dock icke på långt när motsvara det verkliga antalet 
arbetslösa. Erinras må också, huru från det allmännas sida, förutom 
några af staten vidtagna åtgärder, af skilda stads- och landskommuner 
anvisats omkring l1/» mill. kronor för anordnande af arbeten till 
hjälp mot denna arbetslöshet. 

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). 

Närings- och njutningsämnesindustrien, som under hela föregående 
år föga berörts af den allmänna depressionen inom öfriga industrier 
och haft god afsättning för sina produkter, synes under ifrågavarande 
kvartal i någon mån förlorat denna sin fördelaktiga undantagsställ
ning. Arbetstillgången kunde dock betecknas såsom medelgod. 
Största försämringen synes hafva drabbat bryggeriindustrien. Inalles 
30 arbetsgifvare med 1,969 arbetare rapportera medelgod, 27 arbets-
gifvare med 1,590 arbetare mer än medelgod samt 24 arbetsgifvare 
med 1,077 arbetare mindre än medelgod arbetstillgång. Af fack
föreningarna rapportera 9 med 733 medlemmar medelgod, 4 med 404 
medlemmar mer än medelgod samt 7 med 1,239 medlemmar mindre 
än medelgod arbetstillgång. 

Den inom textilindustrien med föregående kvartal inträdande för
bättring i arbetstillgången synes jämväl under detta kvar ta l fort
farit; arbetstillgången inom denna industri var dock fortfarande 
knappast medelgod. Undantag härifrån utgjorde emellertid Norrköping, 
där arbetstillgången var mindre god. 4 arbetsgifvare med 1,322 ar
betare rapportera medelgod, 10 arbetsgifvare med 2,245 arbetare mer 
än medelgod samt 5 arbetsgifvare med 1,485 arbetare mindre än 
medelgod arbetstillgång. Af fackföreningarna rapportera 1 med 37 
medlemmar medelgod, 3 med 117 medlemmar mer än medelgod samt 
2 med 3,382 medlemmar mindre än medelgod arbetstillgång. 
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Med höstsäsongens afslutande inträdde ånyo en afmattning i af-
sättningen af produkter inom beklädnadsindustrien, så att arbets-
tillgången inom hithörande industrigrenar blef medelgod, inom 
skrädderi- och sömnadsyrket samt handskomakeriet dock endast 
mindre god. 

Beträffande hela beklädnadsindustrien rapportera 11 arbetsgifvare 
med 1,271 arbetare medelgod, 15 arbetsgifvare med 1,813 arbetare 
mer än medelgod samt 15 arbetsgifvare med 894 arbetare mindre än 
medelgod arbetstillgång. Af fackföreningarna rapportera 6 med 295 
arbetare medelgod, 3 med 451 arbetare mer än medelgod samt 10 
med 1,543 mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom trävaruindustrien var arbetstillgången fortfarande mindre 
god, möjligen i någon mån ytterligare försämrad sedan föregående 
kvartal, försämringen var hvad beträffar Norrland delvis beroende 
på dålig vattentillgång. Af arbetsgifvarne rapportera 8 med 632 
arbetare medelgod, 3 med 618 arbetare mer än medelgod samt 20 
med 3,014 arbetare mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom metall- samt maslcin- och slceppshjggnadsindustrierna var 
arbetstillgången mindre god och i hufvudsak densamma som under 
föregående kvartal ; beträffande skeppsvarfven har dock mot slutet 
af kvartalet någon förbättring inträdt . Af arbetsgifvarne rapportera 
16 med 2,751 arbetare medelgod, 21 med 4,424 arbetare mer än medel
god samt 23 med 4,624 arbetare mindre än medelgod arbetstillgång. 
Af fackföreningarna rapportera 3 med 622 medlemmar medelgod, 2 
med 134 medlemmar mer än medelgod samt 20 med 2,849 medlemmar 
mindre än medelgod arbetstillgång. 

Den inom jord- oeh stenindustrien under föregående kvartal till 
följd af stagnationen inom byggnadsverksamheten inträdande för
sämringen i arbetstillgången fortfor jämväl under ifrågavarande 
kvartal. Af arbetsgifvarne rapportera 5 med 863 arbetare medelgod. 
4 med 152 arbetare mer än medelgod samt 10 med 2,821 arbetare 
mindre än medelgod arbetstillgång. Af fackföreningarna rapportera 
1 med 33 medlemmar medelgod samt 10 med 1,611 medlemmar mindre 
än medelgod arbetstillgång. 

Inom byggnadsindustrien har arbetstillgången varit mycket dålig 
inom hela landet såväl vid det egentliga husbyggnadsarbetet som 
inom alla därmed sammanhängande industrigrenar. På en hel del 
orter har all byggnadsverksamhet legat fullständigt nere. Yrkets 
arbetare hafva till följd häraf i hög grad drabbats af vinterns ar
betslöshet. Sålunda har genom ofvannämnda arbetslöshetsräkning 
konstaterats, att arbetarne tillhörande byggnadsindustrien i regel ut
gjorde 40—60 % af samtliga anmälda arbetslösa med undantag dock 
för Norrland, där motsvarande procentsiffror växlade mellan 20 och 40. 
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Jordbruk. 

N o r r k ö p i n g . Under första delen af kvartalet jämförelsevis god tillgäng pä 
arbetskraft: nnder mars större efterfrågan än tillgäng, hufvndsakligast dock beträffande 
gifta arbetare, hvilkas hustrur voro villiga att deltaga i mjölkning. 

K r i s t i a n s t a d . God arbetstillgång under senare delen af kvartalet. Brist på 
mjölkjnngfrnr och yngre drängar. 

Malmö. Arbetstillgången god. Brist på dugliga jordbruksarbetare, särskildt 
mjölkjnngfrnr samt yngre drängar. Ynglingar i exercisåldern efterfrågas aldrig, enär 
dessas öfningstid infaller nnder den brådaste tiden. 

L u n d . Den dåliga arbetstillgången inom industrien har medfört att jordbrukets 
arbetare stannat kvar på sina platser. Efterfrågan på manlig arbetskraft har därför 
varit mindre än under samma kvartal föregående år. 

Brist råder på kvinnlig arbetskraft. 
H ä l s i n g b o r g . Efterfrågan på arbetskraft till jordbrnket har varit ringa, med 

undantag för mjölkjanfrur och yngre drängar; tillgången på vuxna drängar och daglöns-
arbetare betydligt större än behofvet. 

Grufdrift m. m. 

H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången vid kalkbrytningen normal. 
F a l u n . Arbetstillgången dålig. 
M a l m b e r g e t . Hos Luossavaara—Kiirnnavaara aktiebolag funnos anställda under 

januari 1,465, februari 1,480 samt under mars 1,510 man. Någon förbättring i arbets
tillgången mot slutet af kvartalet; arbetsbristen ändock kännbar. 

Vid Bergverksaktiebolaget Freja, Koskullskulle, voro under januari anställda 240, 
februari 243 och under mars 233 man. Arbetstillgången medelgod. 

K i r u n a . Vid Lnossavaara-Kiirunavaara aktiebolag utgjorde arbetsstyrkan: 

Vid Tuolluvaara aktiebolag: 

Vid jämförelse med motsvarande tid i fjol framgår, att vid Luossavaara-Kiiruna-
vaara aktiebolag arbetsstyrkan ökats vid Tuolluvaara aktiebolag däremot minskats. 

Malmexporten från de båda bolagen utgjorde: 

från Lnossavaara-Kiirunavaara aktiebolag från Tuolluvaara aktiebolag 

t i l l Narvik 315,992-5 ton till Narvik . . . . 10,1618 ton 
» Luleå — > > Luleå 275 > 

Summa 375,9925 ton 10,4368 ton 

Vid jämförelse med samma tid i fjol har Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag 
ökat malmbrytningen med 79,4462 ton, men Tuolluvaara aktiebolag minskat med 
1,545-2 ton. 
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Närings- och njutningsämnes industr ien . 

Kramindiistrien. 

S t o c k h o l m . Arbetstillgången god: ställningen i hufvudsak densamma som nnder 
motsTarande kvartal 1908. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången densamma som nnder föregående kvartal. 
N o r r k ö p i n g . God arbetstillgâng. 
K a l m a r . Arbetstillgången jämn liksom nnder föregående kvartal. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången jämn. Ordinarie arbetstiden 60 t. pr vecka. 

Öfvertidsarbete har förekommit. 
M a l m ö . Arbetstillgången god, bättre än nnder föregående kvartal samt mot

svarande kvartal år 1908. Af 95 arbetare inom yrket halva nnder kvartalet 52 haft 
öfvertidsarbete med tillsammans 1,654 timmar. 

L u n d . Arbetstillgången god. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången normal liksom nnder föregående kvartal: medel

god tillgång på arbetskraft. 
H a l m s t a d . Arbetstillgången medelgod och nngefär lika som nnder föregående 

kvartal . Öfvertidsarbete har förekommit för vissa arbetare. God tillgång på arbetskraft. 
Gäf le . Medelgod och oförändrad arbetstillgâng med normal tillgång på arbets

kraft. 

Bageriyrket. 

S t o c k h o l m . Arbetstillgången växlar från medelgod till mindre god; någon för
sämring i jämförelse med föregående kvartal : öfverflöd på arbetskraft. 

U p p s a l a . Arbetstillgången god och i hufvndsak oförändrad sedan föregående 
kvartal . 

E s k i l s t n n a . Arbetstillgången medelgod; någon förbättring sedan föregående 
kvartal, men försämring i jämförelse med motsvarande tid föregående år. Öfverflöd 
på arbetskraft; 

N o r r k ö p i n g . God arbetstillgâng; tillräcklig tillgång på arbetskraft. 
K a l m a r . Arbetstillgången god. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången mindre god, tillgången på arbetskraft god. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mindre god, sämre än under motsvarande tid 

föregående år ; öfverflöd på arbetskraft. 
M a l m ö . Arbetstillgången jämn och god. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången normal. 
H a l m s t a d . Arbetstillgången god med samma arbetareantal som nnder förra 

kvartalet ; någon minskning i omsättningen hos de bagerier, som uteslntande -försälja 
bröd mot kontant betalning. 

G ö t e b o r g . Arbetstillgången tämligen god, dock något mindre än nnder såväl 
föregående som motsvarande kvartal i fjol. God tillgång på arbetskraft. 

K a r l s t a d . Brist på arbete. Af fackföreningens 16 medlemmar hafva två åt
njutit understöd på grund af arbetslöshet med 44 kr. 

G ä f l e . Mindre god arbetstillgâng med öfverflöd på arbetskraft. 
S ö d e r h a m n . Arbetstillgången medelgod, ehuru något försämrad sedan föregående 

kvartal . Öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången mindre god. 

Sockerindustrien m. ni. 

S t o c k h o l m . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal och mot

svarande kvartal 1908. 
Inom karamell- och chokladtillverkningen god arbetstillgâng. 
N o r r k ö p i n g . God arbetstillgâng. 
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K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mindre god, liksom under föregående års första 
kvartal, men sämre än nnder närmast föregående kvartal, då den egentliga kampanjen 
pågick. 

H al mö. Inom choklad- och konfektbranschen normal arbetstillgång. 
L n n d . På grund af öfverproduktion var fabrikationen inställd från 1 jan. till 15 

febr., efter hvilken tid arbetstillgången var god. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången den för årstiden vanliga. Betkampanjen af-

slntades de första dagarna i januari, då arbetsstyrkan reducerades med 128 personer. 
Under januari sysselsattes 320, februari 310 och mars 321 arbetare. 

G ö t e b o r g . Arbetstillgången inom sockerbranschen god. Tillgång på arbetskraft 
normal. 

Vid choklad- och konfektfabrikerna var arbetstillgången i början af kvartalet 
mindre god; mot slutet af detsamma inträdde en betydlig förbättring; försämring i 
jämförelse med föregående kvartal. God tillgång på arbetskraft. 

Gäf le . Inom karamelltillverkningen mindre god arbetstillgång; öfverflöd på 
arbetskraft. 

S u n d s v a l l . Arbetstillgången medelgod inom karamellfabrikationen. 

Brännvinsbrännerier och punschbryggerier m. m. 

S t o c k h o l m . Inom punschtillverkningen god arbetstillgång; förbättring i jäm

förelse med motsvarande kvartal 1908. 

Bryggeriindustrien. 

S t o c k h o l m . Inom öl- och svagdrickstillverkningen mindre god arbetstillgång 
med något öfverflöd på arbetskraft. Inom portertillverkningen god arbetstillgång med 
obetydlig förbättring sedan föregående kvartal, dock öfverflöd på arbetskraft. Inom 
mineralvattentillverkningen mindre god arbetstillgång. 

UppBala . Arbetstillgången god och oförändrad sedan föregående kvartal. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången mindre god med försämring från föregående kvar

tal. Öfverflöd på arbetskraft. 
K a l l n a r . Arbetstillgången god. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången tämligen god, förbättring sedan föregående kvartal. 
Ma lmö. Arbetstillgången god. 
Lund . Arbetstillgången dålig. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången medelgod och i hnfvudsak densamma som under 

föregående kvartal och motsvarande tid 1908; öfverflöd på arbetskraft, isynnerhet kvinnlig. 
Gäf le . Mindre god och försämrad arbetstillgång med normal tillgång på ar

betskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången medelgod; betydligt minskad omsättning. 
L u l e å . Arbetstillgången dålig. 
I Luleå stad finnes nu endast ett bryggeri, hvilket sysselsätter 17 arbetare. 

Arbetsförtjänsten har för de manliga arbetarne i medeltal varit 26 kr. och för de 
kvinnliga 12 kr. pr vecka. Öfverflöd på arbetskraft. 

Tobaksindustrien. 

S t o c k h o l m . Uppgifterna om arbetstillgången variera mycket, men torde den
samma i hnfvudsak vara medelgod. Öfverflöd på arbetskraft synes dock föreligga. 
Reducering af arbetstid och arbetsstyrka har förekommit. Inom snustillverkningen god 
och oförändrad arbetstillgång. 

U p p s a l a . Arbetstillgången medelgod med någon försämring sedan föregående 
kvartal . 

N o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång med någon försämring sedan föregående 
kvar ta l ; god tillgång på arbetskraft. 
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K a r l s k r o n a . Tillgången på arbete god. 
Ma lmö . Arbetstillgången mindre god. 
L u n d . Inom tobaksindustrien har arbetstiden inskränkts med en timme pr dag. 

Arbetstillgången dålig. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången god och inom staden i hnfvudsak densamma som 

under föregående kvartal och motsvarande tid 1908; vid Klippan och Strömsbruk däre
mot bättre än nnder förra året. 

G ö t e b o r g . Inom tobaksindustrien v a r arbetstillgången sämre än under före
gående kvartal. Normal t i l lgång på arbetskraft. 

A flertalet cigarrfabriker har på grund af minskad arbetstillgång arbetstiden för
kortats med 10 à 12 timmar pr vecka. 

Af tobaksarbetareförbundets 252 medlemmar voro under kvartalet 2 arbetslösa. 
F a l u n . God arbetstillgång. 
Gäf l e . Medelgod och något försämrad arbetstillgång med normal tillgång på 

arbetskraft. 

Mejerihandtermgen. 

Malmö . Arbetstillgången normal. 

Margarintillverkningen. 

S t o c k h o l m . God arbetstillgång. 
K a l m a r . Mindre god arbetstillgång, försämring i jämförelse med föregående 

kvartal. 
Ma lmö . Arbetstillgången jämn och i hufvudsak densamma som under samma 

tid föregående år. 
G ö t e b o r g . Fortfarande god arbetstillgång. 

Slakteri- och aharkuteriyrket. 

S t o c k h o l m . Medelgod arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft; ställningen i 
hufvudsak densamma som under föregående kvartal. 

U p p s a l a . Arbetsställningen god och sedan föregående kvartal oförändrad. 
N o r r k ö p i n g . God arbetstillgång; öfvertidsarbete har förekommit. 
K a l m a r . Arbetstillgången medelgod. 
H ä l s i n g b o r g . Tillgången på arbete och arbetskraft normal. Genom nytt aftal 

har veckolönen för förste man höjts från 25 till 27 kr. och för öfriga arbetare från 
22 ti l l 24 kr. 

Gäf le . Arbetstillgången medelgod med öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången god; omsättningen något mindre än nnder samma 

tid föregående år. 

Text i l industr ien . 

S t o c k h o l m . Inom bomullsbranschen god arbetstillgång; någon förbättring sedan 
föregående kvartal. 

N o r r k ö p i n g . Två fabriker med sammanlagdt 675 arbetare rapportera medelgod, 
en fabrik med 172 arbetare mindre god och två fabriker med sammanlagdt 755 ar
betare dålig arbetstillgång. Öfverflöd på arbetskraft. Vid en fabrik har arbetstiden 
förkortats med 10' s timmar pr vecka. Arbetarne rapportera dålig arbetstillgång med 
försämring i jämförelse med motsvarande kvartal 1908. 

K a r l s k r o n a . God arbetstillgång; delvis brist på kvinnlig arbetskraft. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången medelgod, liksom nnder föregående kvartal. 

Förkortad arbetstid samt öfverflöd på arbetskraft har förekommit. 
Malmö. Arbetstillgången mycket sämre än under motsvarande tid föregående år. 
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H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången medelgod och något bättre än under förra kvar
talet. Tillgången på arbetskraft normal. 

Vid jacqnardväfveriet har äfvenledes inträdt förbättring i arbetstillgången. 
H a l m s t a d . Arbetstillgången fortfarande mindre god dock något sämre än under 

sista kvartalet 1908. Arbetstiden något förkortad. 
G ö t e b o r g . Vid kamgarnsspinnerierna var arbetstillgången mycket god, bättre 

än under föregående kvartal och motsvarande kvartal 1908. God tillgång på arbets
kraft, dock brist på duglig sådan. Et t kamgarnsspinneri sysselsatte under kvartalet 
430 personer mot 425 nnder föregående kvartal och 190 nnder motsvarande kvartal 1908. 

Inom färgeri- och bandfabrikationen var arbetstillgången god och bättre än under 
föregående kvartal. 

V ä n e r s b o r g . Arbetstillgången god inom ylletillverkningen. 
K a r l s t a d . Arbetstillgången god. Löner och arbetstid oförändrade. 
Gäf le . God och betydligt förbättrad arbetstillgång med delvis brist på ar

betskraft. 
Repslageriyrket hade mindre god och ytterligare försämrad arbetstillgång med 

normal tillgång på arbetskraft. 

Beklädnadsindustrien. 

Ha ttillverkn ingen. 

S t o c k h o l m - Arbetstillgången tillräcklig; någon försämring sedan föregående 
kvartal. 

K a r l s k r o n a . Arbetstillgången fortfarande mindre god; arbetstiden förkortad 
liksom under de båda näst föregående kvartalen. 

Ma lmö . Arbetstillgången medelgod. Arbetstiden reducerad under första månaden 
af kvartalet med 1 timme samt under de båda öfriga med 2 timmar pr dag. Arbets
löshet har förekommit. 

Skrädderi- och sömnadsyrket. 

Stockholm. Arbetstillgången god liksom nnder närmast föregående kvartal. Normal 
tillgång på arbetskraft. 

U p p s a l a . Arbetstillgången har sedan föregående kvartal något aftagit. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången mindre god med öfverflöd på arbetskraft. 
N o r r k ö p i n g . Inom herrskrädderibranschen mindre god arbetstillgång med öfver

flöd på arbetskraft. Inom konfektionsbranschen medelgod arbetstillgång; någon för
sämring i jämförelse med motsvarande kvartal 1908. 

J ö n k ö p i n g . Arbetstillgången i allmänhet mindre god. 
K a l m a r . Mindre god arbetstillgång. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången som vanligt vid denna årstid något minskad. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mycket dålig med öfverflöd på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången inom skrädderiyrket är alltid under första kvartalet 

mindre god. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången inom skrädderiyrket dålig; öfverflöd på arbets

kraft. Inom linnesömnadsbranschen normal arbetstillgång. 
H a l m s t a d . Tillgången å arbete mindre än under föregående kvartal och mot

svarande tid 190Ö- Öfverflöd på arbetskraft. 
G ö t e b o r g . Arbetstillgången mindre god och sämre än under föregående kvartal. 
Inom konfektionsbranschen var arbetstillgången ej fullt så god som under före

gående kvartal och motsvarande kvartal 1908. God tillgång på arbetskraft. 
E t t härvarande konfektionsaktiebolag sysselsatte under jan. 670, febr. 640 och 

mars 620 arbetare mot 672, 665 och 670 resp. under okt., nov. och dec. 1908 samt 
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662, 658 och 655 resp. under jan., febr. och mars samma, år; dessutom en mängd söm
merskor, som sysselsättas med hemarbete. 

Arbetstiden rar 54 timmar pr vecka, dock var arbetstiden sedan den 16 mars 
reducerad till 45 timmar pr vecka. 

Gäfle. Arbetstillgången dålig med öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången dålig, sämre än under föregående kvartal och 

motsvarande kvartal 1908. Normal tillgång på arbetskraft. 

Trikåfabrikationen. 
Stockholm. Arbetstillgången jämförelsevis god. Ställningen i hnfvxidsak den

samma som under föregående kvartal och motsvarande tid 1908. 
Norrköping. Medelgod arbetstillgång; någon förbättring i jämförelse med mot

svarande kvartal 1908. 
Kar l skrona . Härvarande trikåfabrik försatt i konkurs, hvarför arbetet åtmin

stone tillsvidare är nedlagdt. 
Kr i s t i ans t ad . Arbetstillgången medelgod. 
Göteborg. Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal. 

Skomakeriyrket. 
Stockholm. Vid skofabrikema god arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 

Inom handskomakeriyrket mindre god arbetstillgång. 
Uppsala. Arbetstillgången god och bättre än under föregående kvartal och 

motsvarande tid 1908. 
Esk i l s tuna . Arbetstillgången mindre god. 
Norrköping. Mindre god arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Jönköping. Arbetstillgången mindre god. 
Kalmar. Medelgod arbetstillgång. 
Karlskrona. Vid härvarande skofabrik var arbetstillgången fortfarande god, 

inom handskomakeriet däremot mycket försämrad. 
Malmö. Inom handskomakeriyrket dålig arbetstillgång. C:a 150 arbetare syssel

sättas inom detta yrke, däraf 6 arbetslösa i tillsammans 140 dagar. 
Vid skofabrikerna god arbetstillgång, bättre än nnder föregående kvartal och mot

svarande tid 1908. Af fackföreningens 714 medlemmar voro under kvartalet 9 arbets
lösa i tillsammans 528 dagar. I arbetslöshetsunderstöd har utbetalts 32150 kr. 

Häls ingborg. Vid skofabrikerna god arbetstillgång, bättre än under såväl 
föregående kvartal som motsvarande tid 1908. Af yrkets c:a 170 organiserade ar
betare voro nnder kvartalet endast 4 arbetslösa på grund af bristande arbetstillgång. 

Inom handskomakeriyrket normal arbetstillgång. 
Halmstad. Arbetstillgången inom handskomakeriyrket dålig med öfverflöd på 

arbetskraft; försämring i jämförelse med motsvarande kvartal 1908. Vid skofabrikerna 
däremot god arbetstillgång. 

Den vanliga arbetsstyrkan har haft jämn sysselsättning med normal arbetstid. Vid 
en filt- och skinntoffelfabrik, sysselsättande 33 arbetare, har emellertid arbetet varit ned
lagdt sedan midten af mars. 

Vänersborg. Arbetstillgången god. 
Gäfle. Dålig och försämrad arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången mycket dålig, sämre än under föregående kvartal: 

öfverflöd på arbetskraft. Förkortning af arbetstiden har förekommit. 

Handsk-, möss- och pälsvarufabrikationen. 
Stockholm. Inom handsktillverkningen god arbetstillgång med förbättring sedan 

föregående kvartal: öfverflöd på arbetskraft. 
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Inom möss- och pälsvarufabrikationen medelgod arbetstillgang, öfverflöd på arbets
kraft. Reducering af arbetstiden har förekommit. 

Malmö. Arbetstillgången jämn. 
Hälsingborg. Arbetstillgången inom handskmakeriyrket medelgod och något 

bättre än nnder förra kvartalet. 
Gäfle. Inom pälsvarnyrket mindre god arbetstillgang: försämring. 

Annan beklädnadsindustri. 

Stockholm. Inom käpp- och paraplytillverkningen mindre god arbetstillgang; 
öfverflöd på arbetskraft. 

Läder-, här- och çummivnruindnstri. 

Stockholm. Inom borst- och penselfabrikationen mindre god arbetstillgang: 
öfverflöd på arbetskraft. 

Inom sadelmakeriyrket medelgod arbetstillgang: någon försämring sedan föregående 
kvartal. Öfverflöd på arbetskraft. 

Uppsala. Arbetstillgången god och sedan föregående kvartal oförändrad. 
Ear lskrona . Inom garfveriindustrien god arbetstillgang med normal tillgång 

på arbetskraft. 
Malmö. God arbetstillgang inom gammifabrikationen. 
Arbetstillgången inom sadelmakeri- och reseffektbranschen fortfarande mindre god. 

Arbetstiden under januari reducerad med 2—4 timmar, nnder februari 2—3 samt under 
mars 1—2 timmar pr dag. Af fackets 44 arbetare voro 15 arbetslösa nnder tillsam
mans 236 dagar. 

Lund. Inom garfveriyrket har arbetstillgången för yrkeslärda arbetare varit 
mindre god, men god för s. k. hjälparbetare. 

Hälsingborg. Inom sadelmakeri- och reseffektbranschen var arbetstillgången 
dålig: öfverflöd på arbetskraft. 

Arbetstillgången inom tapetserareyrket mindre god; öfverflöd på arbetskraft. 
Vid gummifabriken normal arbetstillgang; under januari sysselsattes 517, februari 

502 och under mars 493 arbetare. 
Göteborg. Inom reseffektbranschen var arbetstillgången mindre god och sämre 

än under föregående kvartal. God tillgång på arbetskraft. Veckolönen uppgick för manlig 
arbetare till kr. 2540 och för kvinnlig arbetare till kr. 1560 med 573/i arbetstimmar. 

Karls tad. Arbetstillgången god och förbättrad. Normal tillgång på arbetskraft. 
Arbetsförtjänsten 18—22 kr. i veckan med 57 timmars arbetsdag; ingen arbetslöshet. 

Västerås. Inom reseffektbranschen god och jämn arbetstillgang. 
Gäfle. Garfverierna hade god och oförändrad arbetstillgang med öfverflöd på 

arbetskraft. Fabrikerna inom staden sysselsatte den 31A 124, den !e/s 125 och den 31/3 
127 arbetare. 

Inom sadelmakeri- och tapetserareyrket dålig och försämrad arbetstillgang med 
öfverflöd på arbetskraft. 

Trävaruindustrien. 

Sågverk och brädgårdar. 

Norrköping. Dålig arbetstillgang. 
Karlskrona. Arbetstillgången fortfarande försämrad och otillräcklig : arbetstiden 

reducerad till 41 timmar i veckan. 
Lund. Arbetstillgången dålig; arbetstiden förkortad med 10 timmar pr vecka. 
Hälsingborg. Dålig arbetstillgang; öfverflöd på arbetskraft. 
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H a l m s t a d . Arbetstillgången mindre god och sämre än under samma kvartal 
förra året: öfverflöd på arbetskraft. Timlönen höjd från 41 till 42 öre; ackordspriset 
för en del arbeten något reduceradt. E t t exportbolag i branschen upphörde under febr. 
med sin verksamhet. 

K a r l s t a d . Brist på arbete; 85 arbetare inom branschen voro under januari 
arbetslösa. 

Gäf le . Dålig och försämrad arbetstillgång; öfveräöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången medelgod, delvis mindre god. Den ringa neder

börden under sistlidna sommar och höst hade till följd, a t t en stor del timmer ej kunde 
nedflottas, utan blef kvarliggande i vattendragen. Försämring i jämförelse med mot
svarande kvartal 1908; öfverflöd på arbetskraft. 

L u l e å . Arbetstillgången mindre god; öfverflöd på arbetskraft. Afsevärd försäm
ring i jämförelse med motsvarande kvartal 190$. 

Snickerier och annan träförädlmgsindustri. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången medelgod: öfverflöd på arbetskraft. Arbetstiden 
lör tapetserarne inom möbelindustrien nedsatt från 10 till 8 timmar pr dag; nedgående 
konjunkturer. 

N o r r k ö p i n g . Arbetstillgången medelgod med någon förbättring sedan föregående 
kvartal. En snickerifabrik har på grund af betalningsinställelse nedlagts, en annan är 
af brist på arbetstillgång tills vidare nedlagd. Från arbetarne rapporteras dålig arbets
tillgång och förkortad arbetstid. 

Inom möbelindustrien dålig arbetstillgång: öfverflöd på arbetskraft. 
J ö n k ö p i n g . Arbetstillgången mycket dålig liksom under föregående kvartal ; 

öfverflöd på arbetskraft: vid en fabrik arbetades endast o dagar i veckan. 
Inom trätoffel- och takpappfabrikationen medelgod arbetstillgång; i jämförelse med 

föregående kvartal obetydligt försämrad: öfverflöd på arbetskraft. Förhållandena i 
allmänhet sämre än under motsvarande tid föregående år. 

Inom tändsticksaskfabrikationen mycket god arbetstillgång, bättre än under före
gående kvartal ; öfverflöd på arbetskraft beträffande äldre manliga men brist på gossar 
och kvinnliga arbetare: förbättring i jämförelse med samma tid föregående år. 

K a r l s k r o n a . Brist på arbete; reducering af arbetstiden liksom under förra 
kvartalet. Inom möbelindustrien var emellertid arbetstillgången liksom förut god. 

Inom tapetserareyrket var arbetstillgången försämrad med öfverflöd på arbetskraft. 
K r i s t i a n s t a d . Inom möbelindustrien medelgod arbetstillgång liksom under 

motsvarande tid föregående år. 
Ma lmö . Arbetstillgången inom möbelsnickareyrket mindre god, dock något bättre 

än under föregående kvartal: arbetstiden reducerad med 3Va timme pr dag under hela 
kvartalet. I medeltal hafva 70 af yrkets o:a 340 arbetare under kvartalet varit utan 
sysselsättning. 40 fackföreningsmedlemmar hafva under kvartalet erhållit arbetslöshets
understöd med tillsammans 979"17 kr. 

Inom muskinsnickarefaiket och bildhuggareyrket likaledes mindre god arbetstill
gång äfvensom inom träsvarfvareyrket, inom korgmakareyrket däremot god arbetstillgång. 

Arbetstillgången inom trätoffeltillverkningen mindre god men bättre än under 
samma tid föregående år. 

L u n d . Arbetstillgången dålig; för 23 af yrkets 68 arbetare har arbetstiden varit 
förkortad med 2 timmar pr dag. Jämväl för tapetserarne dålig arbetstillgång. 

H ä l s i n g b o r g . Ringa arbetstillgång vid snickerifabrikerna med öfverflöd på 
arbetskraft. 

Arbetstillgången inom möbelindustrien mindre god och sämre än under såväl 
föregående kvartal som motsvarande tid 1908; tillgången på arbetskraft större än 
behofvet. 



ARBETSMARKNADEN INOM OLIKA NÄRINGSGRENAR. 3 8 9 

Arbetstillgången inom tunnbindareyrket dålig med delvis öfverflöd på arbetskraft. 
Arbetstillgången inom korgraakeriyrket medelgod. 
H a l m s t a d . Ringa tillgång på arbete, i synnerhet för byggnadssnickeriarbetarne. 
G ö t e b o r g . Inom snickeriindustrien mycket dålig arbetstillgång, något sämre än 

under föregående samt betydligt sämre än under motsvarande kvartal 1908; god till
gång på arbetskraft. Arbetstiden delvis reducerad. 

V ä s t e r å s . Medelgod arbetstillgång. Reduceringar af arbetstid och arbetsstyrka 
hafva förekommit; arbetslöshet har i någon mån förefunnits. 

Gäf le . Dålig och försämrad arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
S ö d e r h a m n . Medelgod arbetstillgång liksom under föregående kvartal: arbets

tiden har dock för snickare och tapetserare vid en fabrik varit inskränkt till 8 i stället 
för 10 t. pr dag-

S u n d s v a l l . Arbetstillgången medelgod liksom under föregående kvartal ocb 
motsvarande kvartal 1908: normal tillgång på arbetskraft. 

Kork fabrikationen. 

S t o c k h o l m . Arbetstillgången mindre god med försämring i jämförelse med före
gående kvartal och motsvarande kvartal 1908: öfverflöd på arbetskraft; reducering af 
arbetstiden. 

Ma lmö . Arbetstillgången mindre god och sämre än under samma tid föregående 
år, men något bättre än under föregående kvartal. 

G ö t e b o r g . Inom korkindustrien mindre god arbetstillgång liksom under före
gående kvartal; arbetstiden förkortad från 9 till 6 à 7 timmar pr dag; god tillgång på 
arbetskraft. Af fackets 72 arbetare voro 2 under kvartalet arbetslösa. 

Trämasse- och pappersindustrien. 

Pappersbruk. 

N o r r k ö p i n g . God arbetstillgång. På grund af dålig vattentillgång hafva trä-
sliperierna delvis ej kunnat drifvas, hvarigenom en del arbetskraft blifvit öfverflödig. 
Öfvertidsarbetc har förekommit i obetydlig grad. 

G ö t e b o r g . Arbetstillgången normal liksom under föregående kvartal och mot
svarande kvartal 1908: tillgången på arbetskraft normal. 

V ä n e r s b o r g . Arbetstillgången god. 
S u n d s v a l l . Inom trämasseindustrien mindre god arbetstillgång vid träsliperlerna 

ti l l följd af vattenbrist: god arbetstillgång däremot vid de kemiska trämassefabrikerna: 
öfverflöd på arbetskraft. Ställningen i det hela sämre än under föregående kvartal och 
motsvarande tid 1908. 

Bokbinderiyrket. 

U p p s a l a . Arbetstillgången normal och i hufvudsak densamma som under före

gående kvartal. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god. 
Ma lmö . Normal och jämn arbetstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången god; tillgången på arbetskraft fullt tillräcklig. 
H a l m s t a d . Arbetstillgången mycket god, särskildt under kvartalets senare del. 

då dagligen 1—3 timmars öfvertidsarbete förekommit hos den störste arbetsgifvaren i 
branschen. Betydligt bättre än under föregående kvartal. 

Gäf le . Medelgod och oförändrad arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången god och i hufvudsak densamma som under mot

svarande tid 1908. 
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Tapet fabrikationen. 
Norrköping. Medelgod arbetstilIgång. 
Kalmar. Mycket dålig arbetstillgång. 

Den grafiska industrien. 

Stockholm. God arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvartal, be
roende på beställningar från Riksdagen; konjunkturerna voro emellertid sämre än 
under motsvarande kvartal 1908. 

Uppsala. Arbetstillgången mindre god med någon försämring sedan föregående 
kvartal. 

Norrköping. Medelgod arbetstillgång. 
Jönköping. Arbetstillgången medelgod; normal tillgång på arbetskraft. 
Kalmar. God arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
Kr i s t i an s t ad . Arbetstillgången medelgod, bättre än under föregående kvartal, 

men sämre än under motsvarande kvartal 1908; öfverflöd på arbetskraft. Från och med 
den 1 januari innevarande år har arbetslönen höjts med 10 à 15 procent. 

Malmö. Arbetstillgången mindre god inom litografyrket, god inom typografyrket. 
Lund. God arbetstillgång. 
Hälsingborg. Arbetstillgången fortfarande dålig; öfverflöd på arbetskraft. Af 

yrkets c:a 160 organiserade arbetare voro 14 arbetslösa i sammanlagdt 658 dagar. 
Den 1 januari trädde nytt löneaftal i kraft, hvarigenom de lägst aflönade fingo en 
lönetillökning af cirka 9 %. 

Halmstad . Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal; snarare 
brist än öfverflöd på yrkesskickliga arbetare; löneförhöjning har under kvartalet 
inträdt. 

Gäfle. Arbetstillgången mindre god och i hufvudsak oförändrad. 
Sundsval l . Arbetstillgången god, dock någon minskning mot kvartalets slut; 

ställningen densamma som under motsvarande tid 1908. 
Luleå. Arbetstillgången under januari och februari dålig, under mars medelgod; 

öfverflöd på arbetskraft. 

Malmförädlingsindastrieii. 

Hälsingborg. Vid kopparverket god arbetstillgång, bättre än nnder föregående 
kvartal. Driften vid brikettverket, som nedlades den 26 november förra året, igång
sattes åter den 23 februari d. å. med cirka 50 mans arbetsstyrka. I och för reparation 
af en afdelning rostugnar blefvo under kvartalet 12 arbetare entledigade tills vidare. 
Vid verket voro under januari 253, febrnari 294 och under mars 308 arbetare anställda. 
I enlighet med gällande arbetsaftal höjdes timlönen den 1 februari med V» öre eller 
till 35 öre pr timme. 

Gäfle. Mindre god och ytterligare försämrad arbetstillgång med öfverflöd på 
arbetskraft. 

Luleå. Arbetstillgången dålig, dock någon förbättring mot slutet af kvartalet. 

Metallindustrien. 

Järn- och stålvarufabriker samt gjuterier. 
Stockholm. God arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvartal. 
Inom vågtillverkningen var arbetstillgången i början af kvartalet dålig, men i 

slutet af kvartalet medelgod. 
Inom fotogenkökstillverkning god arbetstillgång med förbättring sedan föregående 

kvartal. 



ARBETSMARKNADEN INOM OLIKA NÄRINGSGRENAR. 3 9 1 

Inom luxlamptillverkningen mindre god arbetstillgång. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången dålig; öfverflöd på arbetskraft. 
J ö n k ö p i n g . Inom vapen-, velociped-, symaskins- och gjnteribranschen har ar-

betstillgången varit densamma som under föregående kvartal d. v. s. medelgod: arbets-
tillgången för filare och gjutare mindre god. 

Inom vågfabrikationen medelgod arbetstillgång beträffande den klenare tillverk
ningen, dålig beträffande den grö fre; försämring i jämförelse med närmast föregående 
kvartal. Öfverflöd på arbetskraft. 

K a r l s k r o n a . Inom gjnteribranschen var arbetstillgången ännn sämre än under 
år 1908. Arbetstiden å härvarande gjuteri och mekaniska verkstad utgjorde: för gjutare 
och maskinarbetare 50, för rörläggare 36 och för andra arbetare 40 timmar i veckan. 
Öfverflöd på arbetskraft. 

Ma lmö . Arbetstillgången mindre god. Af fackets 90 arbetare hafva under 
kvartalet 17 varit arbetslösa i tillsammans 1,224 dagar; förkortning af arbetstiden 
med 2 timmar pr dag. 

L u n d . Inom järn- och metallindustrien dålig arbetstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Vid en fabrik med tillverkning af kassaskåp och lås normal 

arbetstillgång. 
H a l m s t a d . Arbetstillgången medelgod, vid gjnterierna mindre god; reducerad 

arbetstid; öfverflöd på arbetskraft. Vid en velocipedfabrik har dock arbetstillgången 
varit god. 

Vid gjuterierna dålig arbetstillgång med betydligt reducerad arbetstid. 
V ä s t e r å s . God arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft; reducering af ar

betstid i någon mån. 
F a l u n . Arbetstillgången mindre god. 
Gäf le . I gjnteribranschen dålig arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 

Smidesyrket. 
N o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång, öfverflöd på arbetskraft. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången dålig, öfverflöd på arbetskraft. 
H a l m s t a d . Arbetstillgången medelgod, något försämrad i jämförelse med samma 

kvartal 1908. 
V ä n e r s b o r g . Arbetstillgången god. Öfvertidsarbete har förekommit. 
F a l u n . Arbetstillgången mindre god. 
Gäf le . Medelgod arbetstillgång; öfverflöd på icke yrkesskicklig arbetskraft. 

Bleck- och plåtslageriyrket. 

U p p s a l a . Arbetstillgången mindre god och sedan föregående kvartal försämrad. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången inom plåtkärlstillverkningen jämförelsevis god; 

öfverflöd på arbetskraft. 
Inom bleck- och plåtslageriyrket i öfrigt mindre god arbetstillgång. Arbetstiden 

45 timmar pr vecka. 
N o r r k ö p i n g . Mindre god arbetstillgång. 
K a l m a r . Dålig arbetstillgång; försämring i jämförelse med föregående kvartal ; 

förkortad arbetstid. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången dålig med öfverflöd på arbetskraft. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången dålig och sämre än under såväl föregående 

kvartal som motsvarande tid 1908. På grund af den obetydliga byggnadsverksamheten 
har arbetstiden å samtliga verkstäder varit förkortad och växlat mellan 5—9 timmar 
pr dag. Af fackföreningens 28 medlemmar hafva 10 varit arbetslösa under kvartalet i 
sammanlagdt 498 dagar. 

H a l m s t a d . Försämring i jämförelse med föregående kvar ta l ; reducering af ar
betstiden till 36 t. i veckan; någon förbättring mot slutet af kvartalet. 
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V ä s t e r å s . Dålig arbetstillgång med försämring sedan föregående kvartal ; re
ducering af arbetstid; arbetslöshet i någon män. 

G ä f l e . Arbetstillgången dålig och ytterligare försämrad med öfverflöd på ar
betskraft. 

S ö d e r h a m n . God arbetstillgång. Normal tillgång på arbetskraft. 
G ö t e b o r g . Arbetstillgången mycket dålig; mycket god tillgång på arbetskraft. 

Arbetstiden utgjorde under jan., febr. och mars resp. 46, 40 och 38 timmar pr vecka. 
Af c:a 130 organiserade arbetare voro under jan. 49, febr. 49 samt under mare 

48 arbetslösa på grund af bristande tillgång på arbete med tillsammans c:a 3,800 för
lorade arbetsdagar. 

Annan metallindustri-

Stockholm. Inom guldsmedsyrket medelgod arbetstillgång med någon försämring 

sedan föregående kvartal. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. 

Den mekaniska verkstadsindustrien. 

S t o c k h o l m . Arbetstillgången medelgod; öfverflöd på arbetskraft. 
Vid separatorstillverkningen god arbetstillgång med väsentlig förbättring sedan 

föregående kvar ta l ; förbättring jämväl i jämförelse med motsvarande kvartal 1908. 
U p p s a l a . Arbetstillgången medelgod och sedan föregående kvartal i hufvudsak 

oförändrad. Öfvertidsarbete (12 t. i veckan) har nnder febr.—mars förekommit vid en 
verkstad, sysselsättande 20 arbetare. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången mindre god, försämring. Eeducering af arbetstiden 
med en timme pr dag. 

N o r r k ö p i n g . Arbetarne rapportera dålig arbetstillgång, sämre än under före
gående kvar ta l ; en verkstad har nedlagts. Öfverflöd på arbetskraft. 

J ö n k ö p i n g . Tämligen god arbetstillgång med undantag för gjutare och fllarc. 
Förkortning af arbetstiden har förekommit. 

K a l m a r . Medelgod arbetstillgång; någon försämring sedan föregående kvartal. 
K a r l s k r o n a . Mindre god arbetstillgång. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången dålig, sämre än under föregående kvartal ; öfver

flöd på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången mindre god; af c:a 1,100 arbetare i facket voro under 

jan. 109, febr. 98 samt under mars 98 arbetslösa i tillsammans 7,600 dagar. 
H ä l s i n g b o r g . A de mekaniska verkstäderna dålig arbetstillgång, något sämre 

än under föregående kvartal . Vid en verkstad har arbetstiden under hela kvartalet 
varit förkortad ti l l 45l, a t. pr vecka. 

V ä n e r s b o r g . Arbetstillgången mindre god; öfverflöd på arbetskraft. 
K a r l s t a d . Arbetstillgången god med förbättring sedan föregående kvartal; öfver

flöd på arbetskraft. 
F a l u n . Tillgången å arbete har inom vagn- och maskintillverkningen varit 

mindre god, inom den mekaniska verkstadsindustrien i öfrigt har den dock varit 
medelgod. 

G ä f l e . Arbetstillgången mindre god, om ock något förbättrad, med öfverflöd på 
icke yrkeaskicklig arbetskraft. 

S ö d e r h a m n . Mindre god arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. Arbetstiden 
vid en verkstad med 161 arbetare för gjutare reducerad från 57 till 45 t. pr vecka. 

S u n d s v a l l . Arbetstillgången medelgod, bättre än nnder föregående kvartal till 
följd af vårutrustning af båtar. Öfverflöd på arbetskraft. Ställningen i det hela åt
skilligt sämre än under motsvarande tid förra året. 
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Skeppsvarfven. 
Stockholm. Yid kungl. flottans varf fortfarande mycket god arbetstillgang, 

dock något öfverflöd pä arbetskraft. 
Vid de enskilda varfven däremot mindre god arbetstillgang. Af varfs- och mek. 

hjälparbetarefackföreningens c:a 225 medlemmar hafva under kvartalet 32 varit arbets
lösa i tillsammans 854 dagar. 

Hälsingborg. Arbetstillgången knapp i början af kvartalet, men förbättrades 
sedermera; bättre än nnder föregående kvartal, men betydligt sämre än under första 
kvartalet 1908. Med afseende på hithörande olika yrkesgrapper var arbetstillgången 
för snickare särdeles ringa nnder hela kvartalet; för timmermännen förbättrades ar
betstillgången nnder senare delen af kvartalet; för plåtslagare var arbetstillgången 
dålig under januari men bättre nnder februari och mars; för maskinarbetare var där
emot arbetstillgången god nnder hela kvartalet. Varfvet sysselsatte nnder januari 143, 
under februari 161 och under mars 163 arbetare. 

Sv. järn- och metallarbetareförbundeta afdelning betecknar arbetstillgången såsom 
dålig med undantag för skeppsvarfvet. Af afdelningens c:a 350 medlemmar voro under 
kvartalet 80 st. arbetslösa i tillsammans 844 dagar. 

Annan, maskinindustri. 
Malmö. Arbetstillgången inom elektrikerfacket mindre god; arbetstiden reducerad 

med 2—3 tim. pr dag. Af 140 arbetare inom facket hafva 51 under kvartalet varit 
arbetslösa i tillsammans 1,214 dagar. 

Göteborg. Inom pianoindnstrien tämligen god arbetstillgang; tillgången på 
arbetskraft normal. 

Västerås. Inom den elektriska industrien medelgod arbetstillgang, i hufvudsak 
lika som under föregående kvartal och motsvarande kvartal 1908. 

Jord- och stenindustrien. 

Stenlmggeribranschen. 
Stockholm. Arbetstillgången dålig. Af c:a 190 organiserade arbetare hafva 

under januari 83, februari 97 samt under mars 65 varit arbetslösa. 
Ear lskrona. Arbetstillgången försämrad; lönereduceringar hafva vid flera ar

betsplatser vidtagits; god tillgång på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången mindre god; förkortning af arbetstiden med 2 timmar 

pr dag under januari och februari samt med 1 timme under mars. Orsaken uppgifves 
vara import af färdighuggen sandsten från Tyskland. Af c:a 35 arbetare inom yrket 
hafva en del varit, arbetslösa i tillsammans 702 dagar. 

Hälsingborg. Arbetstillgången mindre god. 
Halmstad. Vid stenhnggerierna medelgod arbetstillgang; öfverflöd på grof-

arbetare. 

Kakel- och lerkärlsindustrien. 
Uppsala. Arbetstillgången liksom nnder föregående kvartal dålig; öfverflöd på 

arbetskraft. Förkortning af arbetstiden har förekommit vid en fabrik, som sysselsätter 
22 arbetare. 

Norrköping. Dålig arbetstillgang; vid ett par fabriker betydligt minskad ar
betsstyrka. 

Kalmar. Tillgången å arbete mindre god och finnes för närvarande ingen ut
sikt till förbättring. 

Karlskrona. Arbetstillgången fortfarande mycket dålig; arbetstiden minskad 
till 41 timmar i veckan. 

29—09204. 
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Hälsingborg. Inom lerförädlingsindustrien var arbetstillgången mindre god. 
På grnnd af stora lager och ringa efterfrågan har tillverkningen inskränkts, till följd 
hvaraf arbetsstyrkan reducerats. 

Göteborg. Inom lerkärlsindustrien fortfarande god arbetstillgång. 
Falun. Tillgången å arbete inom kakeltillverkningen har nnder kvartalet varit 

mindre god. 
Gäfle. Arbetstillgängen vid kakeltillverkningen mycket dålig med öfverflöd på 

arbetskraft. 
Inom lerkärlstillverkningen medelgod och något förbättrad arbetstillgång med 

normal tillgång på arbetskraft. 

Tegelindustrien. 

Malmö. Arbetstillgängen mycket ringa. 
Häls ingborg. Arbetstillgängen dålig med öfverflöd på arbetskraft. 
Gäfle. Tegeltillverkningen har nnder kvartalet varit inställd. 
Sundsval l . Arbetstillgängen mycket dålig; öfverflöd på arbetskraft. Förhål

landena ungefär desamma som under föregående kvartal och motsvarande kvartal 1908. 
Luleå. Tegelindustrien har under vintern legat nere. 

Glasindustrien. 
Gäfle. Mycket god arbetstillgång, men öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal; normal till

gång på arbetskraft. 

Annan jord- och stenindustri. 
Hälsingborg. Inom cinders- och kalkfabrikationen var arbetstillgången ganska 

god och något bättre än under föregående kvartal. 

Kemisk-tcknisk industri. 

Stockholm. Inom såp- och tvåltillverkningen medelgod arbetstillgång med för
sämring sedan föregående kvartal; något öfverflöd på arbetskraft. 

Inom sprängämnestillverkningen god arbetstillgång. 
Norrköping. God arbetstillgång i slutet af kvartalet, men något sämre än 

nnder motsvarande kvartal 1908. 
Jönköping. Inom tändsticksfabrikationen god arbetstillgång; tillgången på 

manlig arbetskraft tillräcklig, på kvinnlig däremot knapp. 
Häls ingborg. Inom superfosfat- och svafvelsyretillverkningen var arbetstill

gången god. Antalet anställda arbetare var nnder januari 183, februari 204 och under 
mars 272. 

Göteborg. Inom tändsticksfabrikationen normal arbetstillgång; tillgången på 
arbetskraft normal. 

Vänersborg. Arbetstillgången god inom tändsticksfabrikationen. 
Gäfle. Arbetstillgången har varit god inom såptillverkningen, men mindre god 

vid öfriga tekniska fabriker. Öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången inom carbidtillverkningen mycket dålig, sämre än 

under föregående kvartal; öfverflöd på arbetskraft. 
Arbetstillgången inom klorattillverkningen mycket god;- öfverflöd på arbetskraft. 

Byggnadsindustrien. 

Husbyggnadsindustrien. 
Stockholm. Inom asfalt- och cementbranschen dålig arbetstillgång med för

sämring sedan föregående kvartal. 
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Arbetslösheten bland hithörande arbetare har under kvartalet varit särdeles stor. 
Sålunda voro nnder januari af cementgjuteriarbetarefackförcningens 937 medlemmar 156 
arbetslösa i sammanlagdt 1,860 dagar; motsvarande siffror för januari 1908 voro resp. 
1,004, 25 och 72. 

Uppsala. På grund af byggnadsverksamhetens nära nog totala afstannande 
— endast ett byggnadsföretag af någon betydenhet, sysselsättande omkr. 20 arbetare, 
har under innevarande kvartal varit i gång — har arbetstillgången för alla hithörande 
fack fortfarande varit synnerligen dålig, och sedan föregående kvartal ytterligare för
sämrad. I jämförelse med motsvarande tid under föregående år anses ställningen nu 
vara vida sämre. 

Esk i l s tuna . Arbetstillgången mindre god; försämring. Arbetstiden förkortad. 
Norrköping. Dålig arbetstillgång. Under största delen af kvartalet har den 

privata byggnadsverksamheten varit obetydlig. Arbetslöshet har rådt i samtliga hit
hörande fack. Af murarefackföreningens c:a 180 medlemmar voro under kvartalet 124 
arbetslösa; af kakelugnsmakarefackföreningens 36 medlemmar voro 24 under kvartalet 
artbeslösa i sammanlagdt 780 dagar. 

Jönköping. Byggnadsverksamheten har under kvartalet liksom under närmast 
föregående kvartal legat så godt som alldeles nere. 

Kalmar. Arbetstillgången dålig, försämring i jämförelse med såväl föregående 
kvartal som motsvarande tid 1908. 

Karlskrona. Arbetstillgången dålig och ytterligare försämrad; af 51 organiserade 
murare hade nnder kvartalet endast 2 arbete under c:a 3 veckor. 

Malmö. Arbetstillgången mycket dålig inom samtliga fack; ca 90 % af hit
hörande arbetare voro under kvartalet arbetslösa. 

Lund. Inom byggnadsindustrien mycket dålig arbetstillgång; af murarefack
föreningens 150 medlemmar voro 131 arbetslösa vid kvartalets slut; af målarefack
föreningens 103 medlemmar hade under kvartalet 47 varit arbetslösa i sammanlagdt 
2,718 dagar. 

Hälsingborg. Arbetstillgången mycket dålig. Af murarefackföreningens c;a 
240 medlemmar voro 216 arbetslösa i tillsammans 16,200 dagar, af träarbetarefack-
föreningens 272 medlemmar voro under kvartalet 98 arbetslösa i tillsammans 5,808 
dagar och af mureriarbetsmännens c:a 160 medlemmar voro många arbetslösa i tillsam
mans 9,566 dagar. 

Halmstad. Ytterst ringa arbetstillgång. Inom kakelugnsmakeriyrket har dock 
tillgången på arbete varit medelgod samt något förbättrad sedan föregående kvartal; 
öfverflöd å arbetssökande. 

Göteborg. Arbetstillgången mycket dålig; stor arbetslöshet inom alla fack. 
Karls tad. Arbetstillgången för murare ytterst dålig; dubbelt så många arbets

lösa nu som under motsvarande kvartal 1908. Af murarefackföreningens 81 medlemmar 
hafva under kvartalet endast 30 haft arbete. 

Stor brist pä arbete bland målarne. 
Gäfle. Arbetstillgången mindre god med öfverflöd på arbetskraft. 
Malmberget. Arbetstillgången medelgod; öfverflöd på arbetskraft. 

Målning och glasmästerirörelse. 

Eski l s tuna . Arbetstillgången mindre god; försämring; öfverflöd på arbetskraft. 
Norrköping. Mycket dålig arbetstillgång. 
Karlskrona. Under januari mycket ringa tillgång på arbete; någon förbättring 

inträdde sedermera, sedan målningsarbetena å flottans fartyg börjat. Af stadens 86 
arbetare voro under januari 72, under februari 55 samt under mars 46 arbetslösa med 
sammanlagdt resp. 1,834, 1,416 och 935 förlorade arbetsdagar. 

Kr is t ians tad . Arbetstillgången mycket dålig. Af muTarefackföreningens c:a 125 
medlemmar voro nnder kvartalet en stor del arbetslösa i sammanlagdt 5,650 dagar. 
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H ä l s i n g b o r g . Inom måleriyrket mycket dålig arbetstillgång. Af fackföreningens 
c:a 160 medlemmar voro under kvartalet 115 arbetslösa i -samnianlagdt 10,530 dagar. 

Inom glasmästeriyrket dålig arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
H a l m s t a d . Inom måleriyrket dålig arbetstillgång: större delen af stadens måleri

arbetare voro utan arbete. 
G ö t e b o r g . Inom iörgylleri- och glasmästeriyrket tämligen normal arbetstillgång: 

normal tillgång på arbetskraft; arbetstiden något förkortad. 
V ä s t e r å s . Medelgod arbetstillgång, försämring sedan föregående kvartal. Öfverflöd 

på arbetskraft. 
G ä f l e . Mycket dålig och försämrad arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
S ö d e r h a m n . Arbetstillgången mycket dålig liksom under senare delen af före

gående kvartal , dock någon förbättring under mars månad; öfverflöd på arbetskraft; 
arbetstiden minskad med 6 t. pr vecka. 

S u n d s v a l l . Arbetstillgången medelgod, mot slutet af kvartalet god. Öfverflöd 
på arbetskraft; förkortad arbetstid; under jan. var den dagliga arbetstiden 6, febr. 7, 
mars 8 timmar. 

Annan byggnadsindustri. 

S t o c k h o l m . Inom gas- och vattenledningsbranschen mindre god arbetstillgång; 
försämring i jämförelse såväl med föregående kvartal som motsvarande kvartal 1908. 

Inom elektriska installationsverksamheten medelgod arbetstillgång; försämring 
sedan föregående kvartal. 

M a l m ö . För järnvägsbyggnadsarbetare mindre god arbetstillgång med öfverflöd 
på arbetskraft. 

Stor arbetslöshet bland kommunala grofarbetare. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången vid stadens allmänna arbeten ganska god. 
G ö t e b o r g . För rörläggare mindre god arbetstillgång med försämring sedan före

gående kvartal . 
Arbetstiden förkortad ti l l 8 t. pr dag, väsentlig försämring i jämförelse med mot

svarande t id 1908. 
F a l u n . Arbetstillgången dålig. 
G ä f l e . För rörläggningsarbetare mycket dålig arbetstillgång; försämrad; ständigt 

öfverflöd på arbetskraft. 
P å grofarbete har tillgången vari t mycket dålig, och nödhjälpsarbeten ha måst 

anordnas för 200 arbetare. 
S u n d s v a l l . För stadens arbetare har arbetstillgången varit ringa, hvarför en 

del nödhjälpsarbeten måst ti l lgripas; öfverflöd på arbetskraft. Förhållandena i det hela 
desamma som under motsvarande tid 1908. 

B e l y s n i n g o c h vat tenledning . 

S t o c k h o l m . Vid gas- och elektricitetsverken god arbetstillgång. Öfverflöd på 
arbetskraft. 

Ma lmö . Jämn arbetstillgång för arbetarne vid gas- och elektricitetsverken. 
H ä l s i n g b o r g . Vid stadens gas- och elektricitetsverk var arbetstillgången god. 

Vid vattenverket var arbetstillgången den normala. 
G ö t e b o r g . Inom gastillverkningen god och jämn arbetstillgång; god tillgång på 

arbetskraft. 

Transportarbete . 

N o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång i stufverifacket med någon försämring i 
jämförelse med samma kvartal föregående år; öfverflöd på arbetskraft. 
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K a l m a r . På grund af att sjöfarten under största delen af kvartalet varit nästan 
stängd, har arbctstillgàngen vid hamnarbetet varit mycket dålig. 

K a r l s k r o n a . Arbetstillgången något bättre än under motsvarande tid 1908: 
tillgången på arbetskraft god. 

Malmö. Arbetstillgången för handelsarbetarne normal; mindre god arbetstillgång 
för kusk- och åkeriarbetame. 

Vid hamnarbetet mindre god arbetstillgång, dock något bättre mot slutet af 
kvartalet. 

H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången för åkeriarbetare dålig. 
Arbetstillgången vid hamnarbetet medelgod och något sämre än under föregående 

kvartal. Antalet vid stufveriaktiebolaget fast anställda arbetare utgjorde 150. Medel
talet pr dag sysselsatta arbetare utgjorde under kvartalet 71 mot 129 under före
gående kvartal. 

G ö t e b o r g . Tid spårvägarne fortfarande god arbetstillgång; god tillgång på ar
betskraft. 

Inom varuutkörningen mycket ringa arbetstillgång, dock någon förbättring un
der mars. 

Arbetstillgången betydligt sämre än under motsvarande tid 1908. 
Vid hamnarbetet mindre god arbetstillgång; god tillgång på arbetskraft. 
För kolbärare tämligen god arbetstillgång; tillgången på arbetskraft normal. 
Gäf le . Mindre god arbetstillgång med ständigt öfverflöd på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången vid hamnen obetydlig; öfverflöd på arbetskraft; 

ett 60-tal af fackföreningens medlemmar hafva varit arbetslösa. 
L u l e å . Malmtransporten till Luleå från Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolags 

grufvor i Gellivare och Kiruna har under kvartalet ökats, och har bolaget vid sin 
utlastningsplats å Svartön kunnat sysselsätta 80 man. 

Arbetsstyrkan är dock väsentligt mindre än vid motsvarande tid 1908 till följd 
däraf, att bolaget skaffat sig flera modärna lossnings- och lastningskranar. 
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Allmänna bestämmelser 
rörande arbetare vid kungl. telegrafverket, statens järnvägar 

samt under kungl. vattenfallsstyrelsen lydande verk.1 

§ 1. 

De arbetare, som afses i dessa bestämmelser, äro följande: 
vid telegrafverket: linje-, nät- och stationsarbetare, arbetare vid 

telegrafverkets impregneringsanstalter samt lagförmän; 
vid statens järnvägar: arbetare och lagförmän vid statens järn

vägsbyggnader samt vid nya byggnader och anläggningar å färdig 
bana; 

vid verk eller förvaltning, lydande under vattenfallsstyrelsen: ar
betare och lagförmän vid ny- och ombyggnader af kanaler, kraft
verk med kraftledningar, dammar och dylikt, med undantag af ar
betare, anställda för vederbörande verks drift och underhåll. 

Med lagförman afses här arbetsledare, som deltager i arbetet 
såsom medlem af arbetslag. 

§ 2. 

1. Vid antagandet, som sker på sätt vederbörande styrelse före-
skrifver, skall arbetare dels aflämna utdrag af prästbetyg samt vid 
anfordran läkarbetyg och betyg från senast innehafda anställning, 
dels ock underteckna antagningsbevis enligt här bifogadt formulär. 
Detta bevis, som utfärdas i två exemplar, af hvilka arbetaren er
håller det ena, skall jämväl nnderskrifvas af vederbörande befäl. 

2. Arbetare, som på grund af militärtjänstgöring måst lämna 
sin anställning, må, därest han i arbetet visat sig duglig och oför
vitlig, vid militärtjänstgöringens slut äga företräde vid antagande 
af nya arbetare. 

§ 3. 

1. Arbetare anställes med ömsesidig uppsägningstid, som be
stämmes af vederbörande styrelse. Denna bestämmelse gäller dock 
ej arbetare, som utför arbete enligt skriftligt kontrakt. 

') Bihang till Svensk Författningesamling 1909, n:r 6. 

I bestämmel
serna af sedd 

personal. 

Antagning. 

Uppsäg
ningstid. 
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2. Då anställning vid verket upphör, äger arbetare, som haft 
anställning under minst en månad, att på därom framställd begäran 
erhålla arbetsbetyg enligt fastställdt formulär. 

§ 4. 

1. Arbetare är skyldig at t i tjänsten ställa sig de af vederbö
rande styrelse utfärdade särskilda bestämmelser äfvensom arbetsbe-' 
fälets föreskrifter till efterrättelse, att med flit och omsorg utföra 
sitt arbete, att iakttaga ett nyktert och ordentligt uppförande samt 
att punktligt iakttaga den bestämda arbetstiden. 

2. Arbetare åligger att vid tillfälligt behof på order af arbets-
befälet för verkets räkning utföra äfven annat arbete än sitt vanliga, 
dock får härigenom hans aflöning ej minskas. 

3. Arbetare skall med omsorg och aktsamhet handhafva verktyg, 
redskap och materiel. Hvarje iakttaget fel å verktyg, redskap eller 
materiel skall genast delgifvas vederbörande befäl. 

4. Den, som genom vårdslöshet eller illvilja förstör materiel 
eller verktyg eller åstadkommer skada å egendom, är skyldig ersätta 
den uppkomna skadan. 

5. Det är arbetare förbjudet 
att genom våld eller hot eller annorledes tvinga eller söka tvinga 

annan arbetare att åsidosätta sina åligganden eller eljest företaga 
något, som inverkar störande på arbetets gång; 

att under arbetstiden uppehålla sig å annan arbetsplats, än den 
han af förman anvisas eller hans arbete fordrar; 

att under arbetstiden utföra annat arbete än verkets; 
att till arbetsplatsen införa obehöriga personer; samt 
att å arbetsplatsen medföra eller förtära rusdrycker. 
6. Anser sig arbetare behöfva vara borta från arbetet, skall han 

med angifvande af orsaken framställa begäran därom till sitt när
maste arbetsbefäl, som har a t t lämna besked. 

§ 5. 

1. Begår arbetare svårare förseelse eller utan erhållet tillstånd 
eller giltigt förfall uteblifver från arbetet eller eljest gör sig skyldig 
till ett för arbetets jämna gång eller allmän god ordning störande 
uppförande, må han omedelbart af vederbörande arbetsbefäl afskedas 
utan åtnjutande af den i § 3 omnämnda uppsägningstiden. 

2. Vid mindre svår förseelse må varning meddelas eller den 
skyldige för viss tid afstängas från arbetet. Om han ej låter sig 
däraf rätta, kan han omedelbart afskedas utan åtnjutande af upp
sägningstid. 

Arbetares 
skyldigheter-

Påföljder. 
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§ 6. 

1. Den ordinarie arbetstiden utgör under den ljusare delen af 
året 57 timmar i veckan, eller 10 timmar under hvarje helgfri hvar-
dag med undantag af helgfri lördag, då arbetstiden begränsas till 7 
timmar. Under den del af året, då mörkret lägger hinder i vägen 
för arbete under hela den ofvan bestämda tiden, afkortas arbetstiden 
i enlighet med af arbetsbefälet utfärdade föreskrifter, såvida icke 
befälet finner erforderligt att, med anordnande af konstgjord be
lysning, utsträcka den ordinarie arbetstiden till 57 timmar i veckan 
äfven under denna del af året. 

2. Jul- , nyårs-, påsk-, pingst- och midsommarafton bör, om ar
betets beskaffenhet sådant medgifver, arbetet sluta vid middagen 
utan minskning i aftöningen för arbetare, som arbetar mot månads-, 
dag- eller timaflöning. 

I den mån arbetets beskaffenhet sådant medgifver, skola de ar
betare, som det önska, erhålla ledighet den 1 maj, dock utan åt
njutande af aflöning. 

3. Arbetet, utfördt på order af arbetsbefälet å annan tid än 
den ordinarie, betraktas som öfvertidsarbete. 

4. De i mom. 1 och 3 af denna § gifna föreskrifter gälla ej då 
fråga är om arbete i skift, vid regelbunden vakthållning eller vid 
arbete, som betalas med månadslön, ej heller då för visst slag af arbete 
särskild öfverenskommelse träffats om annan arbetstid. 

§ 7. 

1. Ersät tning för arbete kan utgå dels med ett visst belopp 
per månad, dag eller timme, dels enligt ackord eller skriftligt ar
betskontrakt, och skall arbete enligt ackord eller kontrakt användas 
utom i sådana fall, där dylikt arbete af vederbörande arbetsbefäl 
ej befinnes lämpligt. 

2. Den för arbete utgående aflöningen per månad, dag eller 
timme bestämmes af vederbörande styrelse, efter öfverläggning, då 
styrelsen så pröfvar lämpligt, med representanter, utsedda af arbe-
tarne. Bestämmelserna härom tryckas genom vederbörande styrelses 
försorg och tillhandahållas arbetarne. 

3. De i aflöningsbestämmelserna angifna aflöningarna utbetalas 
t i l l kvar och en fullt arbetsför och i sitt yrke fullt hemmastadd ar
betare. För arbetare, som icke motsvarar de sålunda angifna ford
ringarna, kan aflöningen af arbetsbefälet i större eller mindre mån 
nedsättas, dock för t i l l myndig ålder kommen arbetare med högst 
20 procent. Arbetare kan äfven, efter arbetsbefälets af görande, er
hålla högre aflöning, än den i bestämmelserna angifna. 

Arbetstid. 

Aflöning. 
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4. Vid ackordsarbete träffas öfverenskommelse mellan veder
börande arbetsbefäl och den eller de arbetare, hvilka skola utföra 
ackordsarbetet. Denna öfverenskommelse införes, så fort sig göra 
låter, i den arbetsbok, som utfärdas för hvarje arbetslag, hvilket ut
för ackordsarbete. Vid ackordsarbete må hvarje fullt arbetsför och 
i sitt yrke fullt hemmastadd arbetare, som med flit och omsorg ut
fört sitt arbete, garanteras viss minimiaflöning. 

§ 8. 

1. Arbetare äger rä t t erhålla kostnadsfri läkarvård. 
2. Af vederbörande läkare föreskrifna medikamenter, tillfälliga 

bad, hvilka läkaren anser nödvändiga för botande af sjukdom, 
äfvensom massagebehandling för botande af kroppsskada eller sjuk
dom, föranledd af arbetet vid vederbörande verk, bekostas af verkets 
medel. 

3. Vård i allmänt rum å allmänt eller vederbörande verks sjuk
hus eller, efter styrelsens pröfning i hvarje särskildt fall, å lung
sotssanatorium jämte den förtäring under vistelsen därstädes, som 
af vederbörande läkare föreskrifves, äfvensom resa till och från 
sjukhus eller sanatorium bekostas af verkets medel i de fall, då ar
betare af läkaren förklaras vara i behof af sådan vård. 

4. Konstgjord arm eller konstgjordt ben, kirurgisk bandage 
med mera dylikt, som arbetare nödgas begagna till följd af kropps
skada, föranledd af arbetet vid verket, bekostas af verkets medel. 

§ 9 . 

1. Sjuk eller skadad arbetare äger uppbära aflöning enligt 
följande grunder: 

a) den, som under arbete vid verket ådragit sig kroppsskada, 
uppbär sjukaflöning med hela normala aflöningsbeloppet, dock med 
högst 3 kronor för hvarje söckendag, om han är familjeförsörjare, 
och med högst 2 kronor för hvarje söckendag, om han icke är familje
försörjare, samt med afdrag af 50 öre för hvarje söckendag, under 
hvilken han på vederbörande verks bekostnad vårdas å sjukhus eller 
sanatorium ; 

b) i öfriga fall utgår till den sjuke eller skadade, om han 
under minst två månader haft anställning vid något af de i § 1 
omnämnda verken, sjukaflöning för hvarje söckendag med högst halfva 
normala aflöningsbeloppet, dock med högst 2 kronor för hvarje söcken
dag, om han är familjeförsörjare, och med högst 1 krona 25 öre för 
hvarje söckendag, om han icke är familjeförsörjare, samt med afdrag 
af 50 öre för hvarje söckendag, under hvilken han på vederbörande 
verks bekostnad vårdas å sjukhus eller sanatorium. 

Sjukvård. 

Sjukaflö
ning. 
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Med normala aflöningsbeloppet afses månads- eller dagaflöning. 
Uppbäres timpenning, beräknas för sjukaflöningens bestämmande 
dagaflöningen efter. 10 timmars arbetsdag. Inkomst å ackords- eller 
kontraktsarbete må ej läggas t i l l grund vid bestämmandet af nor
mala aflöningsbeloppet. 

2. Aflöning ti l l i verkets tjänst anställd, sjuk eller skadad ar
betare enligt bestämmelserna i mom. 1 utgår, så länge han enligt 
läkares utsago är till arbete oförmögen, under följande tider: 

2 mån. åt arb. med intill 2 mån. föregående anställning i verket, 
3 » » » » » 1 års » » > » , 

samt därutöfver, enligt pröfning i hvarje särskildt fall, åt personal 
med längre tids föregående anställning i verket; kunnande dock 
ofvan angifna tider i enlighet med lagen den 5 juli 1901 angående 
ersättning för skada till följd af olycksfall i arbetet efter särskild 
pröfning utsträckas, då den sjuke under arbete vid verket ådragit 
sig kroppsskada. 

§ 10. 

Från de i §§ 8 och 9 omförmälda förmåner undantages arbetare, 
hvars sjukdom föranledts af alkoholmissbruk. 

§ 11. 

1. Aflider i verkets tjänst anställd arbetare i följd af olycks
händelse, föranledd af arbetet vid verket, må, efter vederbörande 
styrelses bepröfvande, ett belopp, motsvarande den aflidnes normala 
aflöning för en månad, såsom begrafningsbjälp tilldelas hans dödsbo. 

2. Då i verkets tjänst anställd arbetare aflidit, och dödsfallet 
icke varit en följd af olyckshändelse, föranledd af arbetet vid ver
ket, kan till bestridande af kostnaden för den aflidnes begrafning, 
med vederbörande styrelses bemyndigande, utbetalas ett belopp af i 
Stockholm intill 75 kronor och annorstädes intill 50 kronor, dock 
med iakttagande af at t de belopp, som sålunda komma at t utbetalas, 
icke i något fall må öfverstiga den aflidnes senast innehafda nor
mala aflöning för en månad räknadt. 

§ 12. 

Uppstår tvist mellan arbetsbefäl och arbetare angående tolkning 
eller tillämpning af dessa bestämmelser eller af styrelserna utfärdade 
särskilda föreskrifter, äger arbetare rät t att påkalla undersökning 
och beslut af närmast högre befäl. Ofver sådant beslut äger den 
därmed missnöjde att hos vederbörande styrelse anföra besvär. 

Alkoholmiss
bruk. 

Begrav
ningshjälp. 

Tvister. 
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Dessa bestämmelser skola genast tillämpas; dock må, då på grund 
af träffad öfVerenskommelse särskilda föreskrifter, gällande för viss 
tid, af vederbörande styrelse utfärdats, med tillämpandet af här med
delade bestämmelser anstå, till dess nämnda tid utlupit. 

Stockholm den 9 februari 1909. 

Kungl. telegrafstyrelsen. Kungl. järnvägsstyrelsen. 

HEEMAN EYDIN. F. W. H. PEGELOW. 

Kungl. vattenfallsstyrelsen. 

F . VILH. HANSEN. 

F o r m u l ä r 

till 

antagningsbevis n:r 

Sä som arbetare vid 
_ under förestående 

nnmmer har tills vidare antagits 
, hvilken denna 

dag aflämnat prästbetyg och ; 
och gälla för arbetarens ifrågavarande anställning dels kungl. telegrafstyrelsens, kungl. 
järnvägsstyrelsens och kungl. vattenfallsstyrelsens den 9 februari 1909 utfärdade all
männa bestämmelser rörande arbetare vid kungl. telegrafverket, statens järnvägar samt 
under kungl. vattenfallsstyrelsen lydande verk (Bih. till Sv. Författa.-saml. N:r 6), dels 
de af kungl. telegrafstyrelsen (respektive knngl. järnvägsstyrelsen, kungl. vattenfalls
styrelsen) utfärdade särskilda föreskrifter för arbetare vid kungl. telegrafverket (respek
tive statens järnvägar, verk eller förvaltning, lydande under knngl. vattenfallsstyrelsen). 

Af detta bevis äro två lika lydande exemplar underskrifna och utväxlade. 

I anslutning ti l l ofvanstående »Allmänna bestämmelser> har K. 
Järnvägsstyrelsen dels den 2 mars 1909 utfärdat »Särskilda bestäm
melser rörande arbetena vid statens järnvägsbyggnaders (jämte bilagor) 
och dels med arbetarnes organisationer den 8 mars 1909 träffat 
öfverenskommelse om >prislista» för järnvägsbyggnadsarbete. 
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Arbetslöshetsräkningen i Stockholm 
den 12. januari 1909. 

Efter en preliminär redogörelse af Stockholms stads statistiska kontor. 

I sin serie »Specialundersökningar» har Stockholms stads statistiska 
kontor publicerat ett häfte, innehållande en preliminär bearbetning 
af räknematerialet från arbetslöshetsräkningen i Stockholm den 12. 
januari 1909.1 De hufvudsakligaste resultaten af denna bearbetning 
återfinnas i nedan meddelade tabell. 

Summarisk öfversikt öfver arbetslöshetsräkningens resultat. 

» Jfr äfven Statistisk Månadsskrift, 1909, h. 4. 
*) I denna summa äro de å Arbetsinrättningen intagna medräknade. Bortsedt från dessa ägde 

endast 2 % af de arbetslösa tillfällig arbetsförtjänst. 
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Om resultatet af arbetslöshetsräkningen i Stockholm, sådant det 
framträder i denna tabell, framhåller Statistiska Kontoret, att på 
grund af räkningens metod — frivillig anmälning — endast en viss 
del af de befintliga arbetslösa blifvit redovisade. Särskildt är detta 
fallet med kvinnorna, hvilka anmält sig i mycket liten utsträckning. 
Hela antalet anmälda arbetslösa utgjorde nu 2,828 personer, däraf 544 
eller ungefär '20 % af samtliga redovisade intagna å Arbetsinrätt
ningen. Några säkra hållpunkter för bedömande af, huru stor del 
af de arbetslösa anmält sig, stå tyvärr ännu icke t i l l buds. 

Hvad de öfriga uppgifterna beträffar, visar det sig, at t endast 
något mer än 1/a (37-5 %) af de arbetslösa voro födda i Stockholm, 
men det öfvervägande flertalet (98s %) voro där mantalsskrifna. Af 
de anmälda arbetslösa uppgåfvo sig 2,671 (94-4 %) vara fullt arbets
föra, hvarvid må nämnas, att samtliga å Arbetsinrättningen intagna 
betraktats såsom fullt arbetsföra. — Tillfällig arbetsförtjänst upp
gåfvo sig 590 personer (20"s %) hafva, men af dessa utgjorde de å 
Arbetsinrättningen intagna 544 personerna, hvilka samtliga ansetts 
äga sådan förtjänst, ej mindre än 92-2 %; med bortseende från dessa 
ägde endast 2-o % af de arbetslösa tillfällig arbetsförtjänst. — När
mare hälften (44-i %) af de arbetslösa tillhörde arbetareorganisation. 
— En närmare fördelning af de arbetslösa på yrkesgrupper visar, 
såsom rät t naturligt är, att gruppen industri och handtverk med 
2,074 arbetslösa representerar flertalet eller nära 3/4 af samtliga (73-3^). 
Underafdelningen byggnadsverksamhet (ingående i den nyss nämnda 
större hufvudgruppen) upptager i sin ordning det största antalet, 
nämligen 998 eller något öfver Vs af samtliga anmälda arbetslösa; i 
andra rummet kommer metall- och maskinindustrien med 513 (18-i %). 
— Beträffande åldersfördelningen märkes, att åldersgrupperna 30—40 
år och 40—50 år äro ungefär jämnstarka, hvar och en represente
rande i rundt tal J/5 af samtliga. Hvad beträffar gruppen under 20 
år kan nämnas, a t t i densamma ej ingår någon, som var yngre än 
15 år. — Fördelningen på civilstånd visar, att betydligt öfver hälften 
(58 -3 %) voro ogifta. — Uppgifterna i tabellen öfver försörjnings
plikten hänföra sig endast till de å Arbetsinrättningen ej intagna. 
Det framgår, att de, som endast hade sig själfva att försörja, ut
gjorde nära hälften (47-3 '/,) af samtliga. Sammanlagda antalet af 
de personer, som ifrågavarande arbetslösa hade att försörja utom sig 
själfva, utgjorde något öfver 2,600 personer. Tages hänsyn äfven 
ti l l de å Arbetsinrättningen intagna 544 personerna, som väl i regel 
icke hafva mer än sig själfva at t försörja, skulle det antal personer, 
som enligt räkningen direkt eller indirekt drabbats af arbetslös
heten, uppgå till c:a 5,500. Denna siffra betecknar dock, såsom 
ofvan antydts, blott ett minimum. — I fråga om arbetslöshets
tidens längd hänföra sig siffrorna i tabellen likaledes endast till 
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de å Arbetsinrättningen ej intagna arbetslösa. En arbetslöshets
t id på 4 veckor och däröfver förekom för 1,751 personer (76-7 %). 
Arbetslöshetstidens hela längd uppgick ti l l 179,808 dagar eller i 
genomsnitt pr arbetare 79 dagar. — Såsom orsah till arbetslösheten 
hafva i det närmaste 4/6 af samtliga anmälda arbetslösa uppgifvit 
arbetsbrist. 
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Olycksfall genom elektrisk ström under år 1907. 
(Meddelande från Elektriska Inspektionen.) 

År 1907 hafva, så vidt bekant, i Sverige inträffat 40 olycksfall 
orsakade af elektrisk ström, däraf 6 med dödlig utgång, 6 föranle
dande svårare och 28 lindrigare skador. 

Klassificerade efter spänningen fördela sig fallen sålunda: 

De flesta fallen vid högspänningsanläggningar hafva inträffat 
strax sedan anläggningen tagits i bruk, då ännu ej alla apparater 
hunnit insättas, och då arbeten på farliga platser ofta utförts af 
ovan personal. Vid de vanliga växelströmsanläggningarna för 220 
(380) volts spänning kunna många olycksfall förebyggas, om de an
visningar blifva iakttagna, som gifvits af inspektörerna i ett sär-
skildt meddelande angående dylika anläggningar (se Teknisk Tid
skrift haft. 49, 1906) och som väl numera torde vara kända af de 
flesta, som här utföra sådana. Så torde de nedan beskrifna fem fallen 
(I : 3, I I : 8, 9, 10 och 11) — af hvilka de fyra sistnämnda nog äf-
ven kunnat få dödlig utgång, om männen ej blifvit lösryckta eller 
strömmen afstängts i tillräcklig god tid — hafva helt och hållet 
förekommits, ifall ofvannämnda anvisningar varit följda. 

I samtliga fall, med undantag för nedannämnda n:r 1:4 och I I : 
7, har det varit vid de respektive anläggningarna på ett eller annat 
sätt sysselsatta personer, som skadats. Undantagen utgöra fallet vid 
Lämneå, där den dödade gossen själf dock var vållande till olyckan, 
och fallet i Tranås, där en underhaltigt utförd ledning bar skulden. 
Häraf torde framgå, at t faran för den utomstående allmänheten af 
omsorgsfullt utförda elektriska anläggningar är ganska ringa. 

Nedanstående tabell anger antalet olycksfall genom elektricitet 
här i landet under de senare åren. 
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Den, som det förefaller, mycket hastiga ökningen från år 1906 
är delvis endast skenbar, t y genom den då ikraftträdande förord
ningen om anmälan af olycksfall i arbete blefvo från denna tidpunkt 
ett långt större antal fall kända än förut och däribland äfven ganska 
obetydliga sådana. 

Af de olika fallen under år 1907 äro härnedan några i detalj 
beskrifna. 

I. Med dödlig utgång. 
1. I ett valsverk vid Hofors arbetade den förolyckade, hjälpsmed på platsen, på 

en ställning nära taket, där isolerade 3-fasledningar med 900 volt fasspänning voro 
framdragna. Med ett skarpkantigt gröfre järn råkade han slå till den isolerade träden, 
sä att isoleringen genomskars, hvarvid han erhöll en stark strömstöt genom kroppen 
till takets järnkonstruktion, på hvilken han stod, och nedföll i golfvet, en höjd af 7 
m., samt ljöt därigenom en omedelbar död genom att hufvudskålen bräcktes. — En af 
de närvarande elektriska montörerna hade, enligt uppgift, vid tillfället särskildt varnat 
för den föreliggande faran. — Önskvärdt hade ju varit, att ledningarna varit skyddade 
»mot beröring och åverkan genom lämplig skyddsomklädnad>. Sådan omklädnad före-
skrifves i stadgan för högspända ledningar men icke för medelspända, och hade här 
svårligen låtit sig anbringa. Bruket hade emellertid gått i författning om ledningarnas 
utbytande mot järnarmerade kablar. 

2. I gjuteriet vid Domnarfvet skulle en sjuttonårig hjälpare undersöka säkerhets
metallerna till en travers, som han ej fick igång. Han fattade härvid tag i en ström-
förande del af den å pådragningsapparaten anbragta metallen och fick då en så stark 
stöt, att han sjönk ned med halsen och kinden mot det jordförbuudna pådragsskåpet 
sannolikt fortfarande med handen fasthållande säkerhetsapparaten. Döden synes hafva 
inträdt genast; omedelbart verkställda upplifningsförsök hade ingen påföljd. Den spän
ning, för hvilken han utsattes var 300 volt växelström. — Dylika apparater, som hand-
teras af andra än fullt sakkunniga, böra utföras så, att strömmen först måste frånslås, 
innan några strömförande delar kunna åtkommas. 

3. En kolhusarbetare vid Nyhammars brnk, 68 år gammal, skulle vid arbete i kol
huset använda en handlampa, hvilken var felaktig så till vida som lamphållarringen 
var borta, samt dessutom gängan för lampan delvis lossnad. Dessa felaktigheter föran
ledde strömöfverföring till lamphållarens yttre skal, som mannen kom att beröra, då 
han skulle skrufva in eller ut lampan. Marken utgjordes af fuktig kolstybb; spännin
gen var 220 volt växelström till jord. Den omkomne var ensam vid olyckstillfället, 
men en förbigående hörde ett rop och skyndade till samt fann honom liggande död på 
rygg ännu fasthållande lamphållaren. — Det är af synnerlig vikt, att handlampor i 
fuktiga lokaler äro af sådan konstruktion och i sådant skick, att inga åtkomliga me
talldelar kunna blifva spänningsförande. 

4. Aktiebolaget Lämneå elektricitetsverk i Östergötlands län, som använder trans
formerad trefasström med 220 volts fasspänning och jordförbunden nollpunkt, hade fram
dragit en provisorisk linje till ett tröskverk. Linjen var fäst under körbron till logens 
öfre våning, och bestod af oisolerade ledningar. En 10-årig gosse lade sig af nyfiken
het eller okynne framstupa å bron och grep en ledning med hvardera handen. Ett par 
minuter därefter fanns han död, utan att ha gifvit ifrån sig ett ljud. Händerna voro 
hårdt knutna om ledningarna och kunde ej lossas förrän strömmen afbratits. Brännsår 
funnos ej. 

Det förtjänar anmärkas, att folket å orten trots förbud brukat roa sig med att 
»taga elektriska stötar» af ledningarna. 

En skyddande planka öfver linjen eller en lämpligen affattad och placerad var-
ningstafla hade här möjligen förebyggt olyckan. 
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5. I en Yngeredsfors kraftaktiebolag tillhörig ej fnllt färdig transformatorstation 
i Mölndal hade en 20-årig arbetare ensam ingått i det rom, där de båda högspännings-
linjerna inkomma, för att lossa en kortslutnings- och jordförbindningstråd, som af för
biseende ej fornt borttagits från åskledarna för den ena af linjerna, hvilken för torkning 
af transformatorer blifvit satt under spänning (e:a 1,000 volt). Antagligen har han 
därvid erhållit en stöt och fallit mot den andra linjens bredvidstående åskledare, 
hvilka hade normal driftspänning (23,000 volt till jord). Han återfanns å golfvet med 
brinnande kläder och svårt bränd och afled efter några timmar å sjukhuset. Det är 
sannolikt, att den omkomne ej varit medveten om den fara, för hvilken han utsatte 
sig. Arbeten å så farliga ställen böra för öfrigt aldrig utföras af en ensam person. 

6. 1 samma transformatorstation, som nyss nämnts, dödades en 26-årig hos bolaget 
anställd montör. Denne var sysselsatt i ett rum, där en ny öppen transformator för 
10,000: 400 volt blifvit insatt. Han gick därunder fram till transformatorn under ytt
rande: »jag undrar om den skakar» el. dyl. och vidrörde antagligen högspänningslind-
ningen med handen, hvarvid han föll till golfvet och synbarligen genast dödades. 
Upplifningsförsök företogos utan resultat. A högra handens insida och å vänstra pek
fingret fnnnos mindre brännsår. Transformatorlindningens isolation visade ett fint hål. 
Skyddsräck (hvilket dock sannolikt ej hindrat denna afsiktliga beröring) hade ej ännu 
uppsatts kring transformatorn. Varningsanslag funnos däremot, och muntliga varningar 
hade gifvits. Den stränga disciplin, som med nödvändighet måste fordras hos persona
len vid inrättningar af detta farliga slag, synes ej hafva förefunnits. 

II. Ovanligare fall och svårare ti l lbud. 

1. En 73-årig maskinskötare vid Ströms braks aktiebolag skulle rengöra ett 
transformatorhus och bockade sig ned för att damma under högspänningsledningen 
(10,000 volt) samt kom därvid i kontakt med ledningen, men kunde ej vidare redogöra 
för förloppet Erhöll brännsår å hnfvud, arm och knä: ansågs hafva tillfrisknat efter 
ett par månader men har sedermera afiidit, om till följd af ofvannämnda skador eller 
ej är dock ej konstateradt. Olyckan torde vara att tillskrifva mannens oförsiktighet, 
men det torde äfven kunna sättas ifråga, huruvida det är lämpligt, att en 73-års 
gubbe varit anställd som ensam maskinskötare vid en högspänningsstation, då han till 
på köpet icke torde tidigare sysslat med elektricitet. 

2. En högspänningslinje för 10,000 volt tillhörande Aktiebolaget Skandinaviska 
elektricitetsverk korsar i närheten af Vänersborg en rikstelefonledning medelst stolp-
port. Då det vid linjens afsyning visat sig, att korsningen skedde under så spetsig 
vinkel, att telefonledningarna nästan berörde portstolparna, hade inspektör förcskrifvit 
ändring af stolpporten, hvilken ändring emellertid ej utförts. Vid en reparation å tele
fonlinjen befunnos telefontrådarna ligga an mot ena portstolpen, hvarför de provisoriskt 
fästes å isolatorer å denna. En 16-årig telefonarbetare var sysselsatt härmed och be
fann sig c:a 2 meter nnder högspänningslinjen, då han träffades af elektrisk ström, så 
a t t han nedföll och medvetslös blef hängande i stolpskon. Han återfick medvetandet, 
då han en stund därefter infördes t i l l sjukhuset, men hade svåra brännsår å högra 
axeln och å vänstra handen, å hvilken 3 fingrar måste aftagas. Huru strömmen till
förts honom, har ej kunnat förklaras. Man har gissat på en atmosfirisk urladdning, 
men äfven detta synes osannolikt. 

3. I Hemsjö kraftaktiebolags ej fullt färdiga transformatorhus i Kristianstad 
voro 2 montörer och en 22-årig hjälpare sysselsatta, den senare med rengöring af ett 
öfverspänningsskydd, hvilket medelst en frånskiljare var frånkoppladt ledningen, som 
vid tillfället hade c:a 20,000 volts spänning till jord. Hjälparen Bteg under arbetet 
upp på en jordförbunden järnställning och kom därvid med hufvudet så nära hög
spänningsledningen, att strömmen slog öfver från denna och utgick genom fötterna. 
Han föll ned och förlorade medvetandet, men återfick detta efter en stunds upplifnings-

30—09204. 
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försök. Svåra brännskador uppstodo ä hufvudet och under fötterna. Det måste anses 
oförsvarligt a t t låta en mindre van hjälpare arbeta under så riskabla förhållanden, som 
här skett. 

4. I Yngeredsfors kraftaktiebolags kraftstation var en smörjare sysselsatt med 
rengöring i högspänningsrummet (40,000 volt). Han var vid tillfallet ensam i rum
met och fanns liggande medvetslös å golfvet. Samtidigt sönderbrann en strömtrans
formator och sannolikt är, a t t den därvid uppkommande ljusbågen träffat den skadade, 
och en ström passerat hans kropp. Han återfick sansen, så snart upplifningsförsök på
börjades. Brännsår fnnnos å ena fotens häl och lindriga dylika i ansiktet och å halsen. 

ö. En vid Aktiebolaget Västerviks elektricitetsverk anställd ingenjör skulle un
dersöka den i kraftstationen anbragta vattenstrålapparaten. Härvid omfattade han med 
vänstra handen den jordförbundna järnställningen och råkade med andra handens ytter
sida beröra apparatens spänningsförande delar (c:a 6.000 volt till jord), hvarvid äfven 
högra öfverarmen torde ha kommit mot det jordförbuudna järnet. Han förlorade med
vetandet och nedföll, men bortrycktes genast af den i närheten varande maskinisten 
och återficTt efter en kvart medvetandet, ntan at t upplifningsförsök vidtagits. Brännsår 
uppkommo å båda händerna och å högra öfverarmen; att de hlefvo jämförelsevis lin
driga torde få tillskrifvas maskinistens ingripande. 

G. I Dalsjöfora väfveriaktiebolags anläggning, Älfsborgs län, (10,000 volt, 11 km. 
lång linje) inträffade under starkt åskväder ett åskslag, hvarvid hufvudsäkerhetsme-
tallerna smälte. Generatorn stoppades, och nya metaller insattes. Medan maskinisten 
var sysselsatt härmed, inträffade ett nyt t åskslag, hvarvid han tyckte sig se en eldkula 
inkomma vid ledningsinföringen vid taket och följa ledningarna nedåt. Samtidigt erhöll 
han en stöt, så att han medvetslös föll t i l l golfvet men återfick snart sansen och led 
för öfrigt ingen skada. 

7. Aktiebolaget Tranås elektricitetsverk, som levererar 3-fasström med 220 volts 
fasspänning och jordförbunden nollpunkt för belysning och motordrift inom Tranås 
köping, hade flerstädes inom samhället användt luftlcdningar af 3 kvmm. area (ehuru 
minsta t i l låtna arean som bekant är 6 kvmm.) Vid en stark blåst föll en ledning 
(som därtill var dragen genom ett träd) till marken. En förbipasserande starkt byggd 
och frisk snickeriarbetare fick foten intrasslad i tråden, böjde sig ned för att med han
den befria sig, sjönk sanslös ned och kunde ej lösgöras, förrän tråden med tillhjälp af 
en träkäpp förts intill en stolpe och där med en yxa afhuggits. Mannen återkom efter 
'.4 timme till sans och var, efter läkarebehandling, en dags sängliggande och några 
dagars matthet, återställd. — De alltför klena och på ett otillfredsställande sätt mon
terade ledningarna voro här skulden till det skedda. 

8. Grufaktiebolaget Hessleberg i Örebro län hade anordnat belysning, bland annat 
i en grufva, med trefas växelström af 220 volts fasspänning och jordförbunden noll
punkt. I grufvan fnnnos handlampor för denna spänning af hittills vanlig konstruktion, 
d. v. s. med metallamphållare och skyddskorg i ledande förbindelse med lamphållaren. 
En 20-årig kraftig arbetare, som användt en handlampa, fick, då han skulle hänga den 
ifrån sig, ström från skyddskorgen. Han sjönk ned, var under en halftimme sanslös, 
fick 4 à 5 t immar efteråt uppkastningar, men var nästa dag åter arbetsför. Strömmens 
verkan förstärktes däraf, att mannen stod barfota i vatten, men var mycket kortvarig, 
emedan säkerhetsmetallen smälte samtidigt, som mannen föll. — Vid närmare under
sökning visade sig här liksom flerstädes, att handlamporna kunde ersättas af fast upp
hängda lampor. Den använda spänningen kan öfver hnfvud anses olämplig i grufvor. 
I en smedja med jordgolf funnos på samma sätt konstruerade flyttbara arbetslampor. 
Handlampor af betryggande konstruktion voro här af nöden. 

9. En maskinsmörjare vid HSrnefors sulfitfabrik var sysselsatt i källaren under 
ångmaskinrummet. För a t t lysa sig förde han en elektrisk handlampa (3-fas växel
ström, 220 volts spänning till jorden) omkring ett ångrör. I det han höll i sladden 
med ena handen, böjde han sig öfver röret samtidigt, som han fattade omkring själfva 
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glödlampan med andra handen. Glödlampans spännirjgsförande metallsockel var endast 
ofullständigt skyddad af en låg porslinsring, och mannen fick sålnnda strömmen genom 
kroppen. Han svimmade af och föll, rycktes i fallet loss från lampan och undslapp 
därigenom med några mindre brännskador på fingrarna. — En handlampa af betryggande 
konstruktion hade här varit af nöden. 

10. Ungefär samma förlopp torde ett annat olycksfall vid samma fabrik haft. 
Här befann sig en järnarbetare sysselsatt med hopsättandet af järnskelettet i momér-
konstruktionen, en under gjntning varande cementcistern. Han återfanns senare liggande 
afsvimmad på botten i den 31,'» m. djupa cisternen med några brännsår på ena handen. 
Olyckan skylldes på en handlampa likadan som den i nyssnämnda fall — den skulle 
följaktligen äfven här förebyggts, om handlampan vari t af betryggande konstruktion. 

11. En handtlangare var sysselsatt med undersökning af plåttaket å Statens 
järnvägars vagnverkstad i Boden, då han råkade halka och grep tag i en blank, järn
vägen tillhörig ledning (trefas 920 volts fasspänning), som var fäst å en galge på taket. 
Han knnde ej släppa ledningen, förrän strömmen afbrntits, och erhöll brännsår i båda 
händerna, af hvilka det ena svårt. Ledningen borde ha varit förlagd på minst 2,5 me
ters höjd öfver taket. 

III. Diverse skador. 

Förutom de ofvannämnda fallen hafva inträffat 23 fall — vanligtvis vid tämligen 
låg spänning — då antingen brännskador uppkommit, eller den skadade till följd af 
beröring med ledningar nedfallit från stolpar eller ställningar. Brännskadorna hafva 
uppstått genom beröring af ledningar, kortslutningar, afsmältning af säkerhetsapparater 
eller vid manövrering af strömbrytare. De visa bland annat att apparater i största 
möjliga utsträckning böra vara öfvertäckta. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 

April månad år 1909. 

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 april månad. 

I nedanstående tablå hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka följande äro afsedda för resp. 
länsområden: Uppsala läns arbetsförmedling med kontor i Uppsala, 
Östergötlands läns arbetsförmedling med, förutom hufvudkontor i 
Linköping, afdelningskontor å 12 viktigare platser inom landstings
området, Kristianstads läns arbetsförmedling med hufvudkontor i 
Kristianstad och afdelningskontor å 5 andra orter1) i länet samt 
Norrbottens läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Luleå och 
afdelningskontor i Boden, Malmberget och Kiruna. 

Öfversikt af verksamheten under april månad år 1909. 

1) Till de hittillsvarande kontoren i Simrishamn, Ängelholm och Hässleholm ha 
f. o. m. 1 april kommit kontor äfven i Tomelilla och Ousby. 
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Vid de under april månad verksamma anstalterna gjordes 
tillhopa 11,082 a n s ö k n i n g a r om arbete (8,933 under april 1908), 
hvaraf 7,086 af män (5,806 föreg. år) och 3,996 af kvinnor (3,127 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 9,823 l e d i g a p l a t s e r (7,470 föreg. 
år), nämligen 3,843 för män (2,720 föreg. år) och 5,980 för kvinnor 
(4,750 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick ti l l 
4,532 (3,327 föreg. år), af hvilka 2,308 besattes med män (1,566 
föreg. år) och 2,224 med kvinnor (1,761 föreg. år). Vid jämförelse 
med de resultat, som af samma anstalter (utom Uppsala och Norr
bottens läns samt Örebro stads) ernåddes under april månad 1908, 
finner man sålunda för såväl männen som kvinnorna en 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 i öfrigt rörande verksamheten 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 de flesta tillsatta platserna på jordbruk och skogshushållning 
(690); därefter följde grofarbete (625), byggnadsverksamheten (369), 
landttransporten (261) samt metall- och maskinindustrien (94). Fler
talet tillsatta platser för k v i n n o r förekommo inom det husliga 
arbetet (1,802), hotell-, kafé- och restaurantrörelsen (188) samt jord
bruket (107). 

På 100 lediga platser kommo: 
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Beträffande frågan, i hvad mån den offentliga arbetsförmedlin
gens verksamhet berör näringslifvets olika hufvudgrupper, hänvisas i 
öfrigt till nedanstående tablå (jfr därjämte efterföljande tabeller), 
af hvilken genast framgår, at t den största frekvensen å de m a n l i g a 
af d e l n i n g a r n e förekommer inom grupperna grofarbete, industri och 
handtverk, jordbruk m. m. samt handel och samfärdsel, medan å de 
k v i n n l i g a a f d e l n i n g a r n e gruppen husligt arbete nästan fullstän
digt dominerar. 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo: 1) 

Utanför de orter, där anstalterna uro belägna, tillsattes under 
april 645 platser, hvaraf 454 manliga och 191 kvinnliga; motsva
rande tal för föregående år voro 564, 401 och 163. 
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Med afseende å dessa uppgifter är at t märka, at t vid samtliga 
länsanstalter — Uppsala, Östergötlands, Kristianstads och Norr
bottens läns — redovisas alla inom resp. län tillsatta platser såsom 
förefintliga inom orten. 

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 sammanställ
ningar, särskildt vid jämförelse med motsvarande ta l under samma 
månad föregående år. 

På 100 lediga platser kommo: 

Ofvanstående relativa tal ge ett starkt intryck af den sedan år 
1907 skedda allmänna försämringen af arbetsmarknadens läge. 
At t märka är därvid ej blott den starka relativa ökningen af an
talet ar betsansökningar, hvilket delvis förklaras af noggrannare an-
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mälning af arbetslösa. Kanske än mer karaktäristiskt är, a t t den 
stora ökningen af arbetskraft icke föranledt någon afsevärd ökning 
af antalet t i l lsatta platser i förhållande till antalet anmälda sådana, 
hvilket utvisar, a t t arbetsgifvarne i många fall icke varit synner
ligen angelägna om at t besätta de anmälda platserna. 

Då proportionen mellan arbetsansökningar och lediga platser 
under april detta år ställer sig gynnsammare, hvad männen angår, 
än under motsvarande månad föregående år, så beror detta väsent
ligen på de under våren 1908 inträffade stora arbetskonflikterna 
inom byggnadsverksamheten och sjötransporten, hvilka dämpade lif-
aktigheten å arbetsmarknaden i dess helhet och därigenom äfven 
försämrade arbetsförmedlingsresultaten. Huruvida äfven någon var
aktig lättnad i de tryckta konjunkturerna numera inträdt, lärer 
ännu icke kunna bestämdt konstateras. 

På 100 lediga platser kommo: 

De nu anförda siffrorna gifva en klar belysning åt den grund
väsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket och 
öfriga yrkesgrenar. Medan arbetarne trängas med hvarandra vid 
försöken att finna platser inom statsmannanäringarna, så finns inom 
landtarbetet ett stort öfverflöd på anställningar, som af brist på ar
betssökande ej kunna besättas. Otvifvelaktigt har emellertid åter
flyttningen till landet högst väsentligt ökats under inflytande af de 
försämrade konjunkturerna på den industriella arbetsmarknaden. 

Arbetslösheten, som under vintermånaderna ganska starkt fram-
trädt bland säsongarbetarne inom byggnadsverksamheten och trans
portyrkena samt äfven inom flertalet andra yrkesgrenar, började 
under april betydligt aftaga. 
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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 c l n ingen . Den gångna månadens omsättning af arbets
kraft kan i det närmaste jämställas med frekvensen under nästlidna mars månad, om 
man frånräknar den arbetsstyrka, som sistnämnda månad erhöll sysselsättning med 
snöskottning och vid stadens s. k. extra arbeten. I jämförelse med april 1908 är 
arbetsmarknadens läge nu betydligt gynnsammare. Dock råder fortfarande arbetsbrist 
inom ett flertal fack. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n finnes ett mycket stort antal 
lediga platser inom gruppen »husligt arbete».• 

Uppsala län. Arbetsmarknadens läge är i det hela oförändradt. Endast ett fåtal 
platser i staden ha kunnat tillsättas. Till landsbygden har varit stor efterfrågan på 
arbetskraft, och skulle många platser kunnat förmedlas, om de sökande, som i många 
fall varit yrkesarbetare eller handtverkare, ägt mera vana vid jordbruksgöromål. — 
Tillgången å kvinnlig arbetskraft inom staden har varit god. Till landsbygden är 
stor efterfrågan på tjänsteflickor. 

Östergötlands lin. Någon förbättring i arbetsförhållandena har förmärkts inom en 
del yrkesgrenar. Dock råder ännu arbetsbrist inom flera yrken. Arbetstillgången 
inom jordbruket har varit god. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången 
varit god. 

Norrköping. Arbetsmarknaden har under april visat något större lifaktighet. Dock 
har tillgången å byggnadsarbeten — inom hvilken bransch många ännu äro arbets
lösa — varit ringa. — Efterfrågan på kvinnliga tjänare var som vanligt större än 
tillgången. 

Karlskrona. Arbetstillgången har under april varit bättre än under de närmast 
föregående månaderna. Flera byggnadsföretag, däribland tvänne större, hafva påbörjats. 
Vid hamnen har varit ganska god tillgång på loss- och lastningsarbeten. De för arbets
löshetens afhjälpande af staden anordnade extra arbetena pågå fortfarande. Till landet 
har varit stor efterfrågan på arbetskraft. — Inom staden ha tillgång och efterfrågan på 
kvinnliga tjänare ungefär motsvarat hvarandra. 

Kristianstads län. Under april månad har arbetstillgången varit något bättre än 
under de närmast föregående månaderna, särskildt för grof- och landtarbetare. För 
byggnadsarbetare är arbetstillgången fortfarande dålig. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n 
är arbetstillgången god. 

Malmö. Under den gångna månaden har tillgången på arbete & m a n l i g a a f d e l 
n i n g e n varit något bättre än föregående månad. Arbetstillfällena äro dock fortfarande 
få. Några större arbeten ha ännu ej påbörjats inom staden. — A k v i n n l i g a af
d e l n i n g e n är arbetstillgången god. 

Lnnd. Arbetstillgången är fortfarande dålig, äfven hvad jordbruket beträffar. 
Arbetslöshet råder inom alla yrken. 

Hälsingborg. Under den gångna månaden har arbetstillgången varit betydligt 
bättre än nnder mars, särskildt hvad stadens egna arbeten beträffar. Emellertid är, på 
grund af dels den ytterst ringa byggnadsverksamheten och dels inskränkt eller upp
hörd drift inom flera industrigrenar, tillgången på arbetskraft inom staden så stor, 
a t t till buds stående arbeten icke på långt när varit tillräckliga. 

Göteborg. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Under april månad har arbetstillgången varit 
dålig inom de flesta yrken förutom till jordbruket. Inom maskin- och trävaruindu
strierna, byggnadsverksamheten, vattentransporten samt för grofarbetare har dock en 
afsevärd förbättring inträdt. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har tillgången på ar-
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bete varit synnerligen god, särskildt för dugligt tjänstefolk. Någon arbetslöshet har 
för sådant icke förekommit. 

Karlstad. Arbetsmarknadens läge är ungefär lika med föregående månad utan 
någon tydlig utsikt t i l l forbättring. De lediga platserna ha i många fall ej kunnat 
besättas, på grund af de sökandes olämplighet för arbetet. 

Örebro. Arbetsmarknaden har under den gångna månaden något förbättrats, ehuru 
dåliga konjunkturer ännu äro rådande inom en del yrkesgrenar. 

C»fle. På m a n l i g a a f d e l n i n g e n är arbetstillgången fortfarande dålig. Inom 
vissa industrier har visserligen någon förbättring inträdt, men samtidigt ha skogs-
afverknings- m. fl. vinterarbeten upphört, hvarför de arbetssökandes antal dagligen 
ökas. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har, som vanligt under april månad, efterfrågan 
på arbetskraft varit stor. 

SnndsTall. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har under månaden vari t 
ytterst dålig. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har varit liflig tillgång och efterfrågan 
på arbetskraft. Till landet ha funnits många lediga platser, men äro de sökande i 
allmänhet obenägna antaga dylika. 

Norrbottens lgn. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetsmarknadens läge har under april 
månad icke förbättrats utan snarare tvärtom, i det att de flesta nödhjälpsarbeten, som 
igångsatts under vintern, nu upphört. De arbetslösas antal är fortfarande stort. 

b) Tillgången på arbetskraft. 

öfver flod på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Järnarbetare, cementarbetare, byggnads
arbetare alla slag, fabriks- o. grofarbe-
tare, lagerarbetare, åkeriarbetare. — 
Kvinnl. kontors- o. butiksbiträden. 

Landtarbetare. — Landtarbeterskor, klädes
sömmerskor, strykerskor, diskerskor o. 
köksor till restanranter. 

Uppsala län 

Inom metall- o. maskinindustrien, bygg
nadsverksamheten, grofarbetet. 

Kördrängar, kreatursskötare, ogifta drängar. 
— Tjänsteflickor till landet. 

Östergötlands lin. 

Järn- o. metallarbetare, byggnadssnickare. Ladugårdsskötare, gifta statare, dräng
pojkar. — Mjölkjnngfrur, köksor, ensam
jungfrur. 

Norrköping. 

Inom de flesta yrken utom t i l l jordbraket. Lärlingar, jordbruksarbetare alla slag. — 
Kvinnl. tjänare till stad o. land. 

Karlskrona. 

Byggnads-, transport- o. grofarbetare, han
delspersonal. 

Gifta drängar. — Mjölkjungfrur. 

Kristianstads lin. 

Järnarbetare, timmermän, handelsarbetare, 
grofarbetare. 

Jordbruksarbetare. — Mjölkjnngfrur, hus-
och barnjungfrur, kokerskor, ensam
jungfrur. 
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Malmö. 

Å mani. afdeln. inom samtliga yrken utom 
till jordbruket. — Kvinnl. bntiks- o. 
handelsbiträden, kontorsstäderskor. 

Yngre drängar, statare, hvilkas hustrur 
kunna deltaga i arbetet. — Jungfrur 
till landtbmket. 

Lund. 

Jordbruksarbetare för månads- o. daglön, 
byggnadsarbetare alla slag, fabriks- o. 
grofarbetare. — Hjälpgummor, upp-
passerskor. 

Ogifta ryktare. — Jungfrur till landet. 

Hälsingborg. 

Daglönare till landet, järnarbetare, tegel
bruksarbetare, byggnadsarbetare, fabriks-, 
handels- o. grofarbetare. — Kvinnor, som 
önska trädgårds-, tvät t- o. rengörings
arbeten m. fl. 

Yngre tjänstedrängar t i l l landet. — Mjölk
jungfrur o. tjänsteflickor utom staden, 
barnjungfrur, dugliga ensamjungfrur. 

Göteborg. 

Inom alla yrken utom jordbruket. — 
Kvinnl. butiks- o. lagerbiträden, restau-
rantpersonal. 

Jordbruksarbetare, springpojkar, lärlingar 
inom olika yrken. — Tjänsteflickor till 
landet, ensamjungfrur, kokerskor, pass
flickor. 

Karlstad. 

Sågverksarbetare, metall- o. maskinarbe
tare, byggnadsarbetare, grofarbetare. 

Jordbruksarbetare. — Kvinnliga tjänare. 

Örebro. 

Inom de flesta yrken â mani. afdeln., sär-
skildt grofarbetare. — Inom beklädnads
industrien, butiks- o. restaurantpersonal. 

Jordbruksarbetare. — Kvinnliga tjänare. 

Gäfle. 

Inom de flesta yrken å mani. afdeln. — 
Hjälpgummor, yngre ensamjungfrur. 

Kokerskor o. kunniga ensamjungfrur. 

Sundsvall. 

Inom alla yrken å mani. afdeln. Dugliga tjänarinnor. 

Norrbottens län. 

Inom de flesta yrken å mani. afdeln. Dugliga husjungfrur, köksor, ensamjung
frur. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling april 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter : a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling april 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling april 1909. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling april 1909. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
April månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 
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Sveriges offentliga 
April månad 
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a r b e t s f ö r m e d l i n g . 

r 1909. 



4 2 8 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING APRIL 1909. 

Sveriges offentliga 
April månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
April månad år 1909. 
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Officiella arbetskontrakt för svenska säsongarbetare 
i Danmark. 

Den danska lagen den 21 aug. 1908 ') angående »Anvendelse af 
udenlandske Arbejdere till Arbejde i visse Virksomheder 1 
innehåller i § 4 en bestämmelse om, att arbetskontrakt ovillkorligen 
skola upprättas med de främmande arbetarne, samt at t inrikesministern 
skall föranstalta om utarbetandet af formulär för sådana kontrakt. 
I anledning häraf hafva offentliggjorts åtskilliga af inrikesministern 
fastställda kontraktsformulär, afsedda för olika slag af arbetsförhål
landen, och återgifves här nedan det kontraktsformulär, som ut
arbetats med särskild hänsyn till svenska arbetare, hvilka i stor 
utsträckning bruka sysselsättas vid tegelbruken. För de vid landt-
bruket (betfälten) anställda svenska arbetarne gäller naturligtvis 
samma formulär som för öfriga inom denna näringsgren i Danmark 
sysselsatta utländska arbetare.2) 

Arbetskontrakt för svenska och andra utländska tegelbruksarbetare 
i Danmark. 

Mellan undertecknade arbetsgifvare 

å tegelbruk, 
poststation 
järnvägsstation i Danmark 
och samtliga undertecknade arbetare har afslutits följande arbetskontrakt, som stad
fästs genom parternas namnteckningar: 

§ 1. 

Undertecknade arbetare förbinda sig gent emot arbetsgifvaren eller hans ställ
företrädare att utföra tegelbruksarbete pä 

från den 19 till arbetets afslatande på hösten samma 
är, likväl icke utöfver den 15 december. Arbetarne förbinda sig att utföra arbetet 
godt och ordentligt. 

') Jfr »Meddelanden» 1908, s. 586 fl. Lagen finnes ätergifven i »Arbetästatistik 
A: 8», s. 115 ff. 

') Kontraktet finnes återgifvet i »Arbetsstatistik A: 8», s. 124 ff. 
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§ 2. 

Hvarje arbetare skall hafva fyllt 16 år och medbringa en af hemlandets öfverhet 
ntfärdad legitimation. 

Hafvandc arbeterskor få icke afsluta kontrakt. 

§3. 

Hvarje arbetare, som genom arbetsgifvarens eller hans ombuds föranstaltning in
kallats här till landet, skall åtnjuta fri resa från hemlandets gränser till arbetsstället 
och ti l lbaka till hemlandets gränser. Arhetsgifvarens ntgifter till hvarje arbetares hit-
resa, kr , kan under de första 6 veckorna afdragas med en andel hvarje 
vecka från den arbetslön, som tillkommer den vederbörande, för att tjäna såsom säker
het för arbetsgifvaren, men vid kontraktets utlopp utbetalas — vid den sista afräk-
ningen — det sålunda kvarhållna lönebeloppet till arbetaren personligen utan afdrag. 
Vid samma afräkning utbetalar arbetsgifvaren till hvarje arbetare personligen res-
penningarna till återresan, som beräknas med kr. för hvarje arbetare. Denna 
utbetalning skall — om det önskas — försiggå i hemlandets eller i tyskt mynt; i så 
fall skall meddelande, att utbetalningen önskas i främmande mynt, gifvas arbetsgifvaren 
åtta dagar före afräkningsdagen. 

I händelse af kontraktsbrott från en arbetares sida, förlorar den vederbörande sin 
rätt till respenningar (jfr § 15). 

§4. 

§ 5. 

Arbetstiden på daglön fortvarar från kl . på morgonen till k l på 
kvällen, med följande spis- och hvilotider, nämligen 

Arbetstiderna och spistiderna skola vara desamma som för de öfriga på tegel-
brukena sysselsatta arbetare. Om icke andra arbetare sysselsättas än de genom det 
närvarande kontraktet antagna, blifver åtminstone en spis- och hvilotid på 2 timmar, 
fördelad på lämpligt sätt, att fastställa. 

Kör öfverarbete beräknas följande extrabetalning för hvarje påbörjad timme: 
Kr. Öre. 

1. Män och karlar -
2. Kvinnor och unga mansarbetare 

Söndagar och helgdagar äro fridagar. 

§ 6. 
Afräkning försiggår hvarje vecka — fredag eller lördag — direkt t i l l hvarje ar

betare för sig, genom arbetsgifvaren eller hans ställföreträdare. 
Hvarje arbetare erhåller utan betalning en af danska inrikesdepartementet auktori

serad afräkningsbok, däri hvarje aflöningsdag af arbetsgifvaren eller hans ställföreträdare 
skall uppföras, hur mycket arbetaren har förtjänt i arbetslön, och hur mycket han har 
utbekommit. Arbetaren är berättigad a t t själf förvara sin afräkningsbok och att vid 
hemresan medtaga densamma. 
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§7. 

Utom den kontanta penninglönen äger hvarje arbetare rät t att utbekomma 

§8. 
ArbetsgifVaren skall anvisa arbetarna en torrt och sundt belägen bostad, som är 

inriktad i öfverensstämmelse med stadgandena i danska lagen, däribland den särskilda 
skyddslagen för utländska arbetare (jfr iagen n.-r 229 af den 21 augusti 1908, § 10), 
däraf bl. a. framhålles, att hvarje bostad skall hafva lät t tillgäng till godt dricks
vatten, att bostaden skall innehålla kök med ngn, spisrum jämte de i förhållande ti l l 
antalet af inneboende nödiga sofrnm, att sofrnm för ogifta män och kvinnor skola vara 
fnllkomligen afskilda utan inbördes förbindelse, och att hvarje äkta par skall hafva 
ett särskildt sofrnm. 

I sofrum skola alla bäddar anbringas på golfvet med nödiga mellanrum, och de 
få icke uppställas öfver hvarandra. Bäddar för mer än två personer få ej begagnas. 
Hvarje bädd skall förses med madrass, kudde och för hvarje person två yllefiltar. 

Belysning, uppvärmning och tvättkar till arbetarnas bruk levereras af arbets-
gifvaren. 

§9. 

Om ej någon tillsyningsman (förman) med hustrn eller någon kvinnlig tillsyn ä r 
bosatt i den arbetarne anvisade gemensamma våning, skall våningens rengöring och 
kokning af middagsmåltiden ombesörjas skiftvis af de kvinnliga arbetarna, och därför 
kommer en af dessa dagligen 1 timme senare till arbetet på morgonen och lämnar ar
betet 1 timme tidigare på middagen utan afdrag i lönen. Om ett större antal arbetare 
är inneboende, skall denna tidrymd förlängas i förhållande till antalet. 

§ 10. 

Om en arbetare varder sjuk, är arbetsgifvaren förbunden att hafva omsorg för, 
att den vederbörande fortast möjligt erhåller den nödiga hjälpen, om nödvändigt genom 
tillkallande af läkare och leverering af medikamenter eller inläggande på sjukhus. 
Därjämte är arbetsgifvaren i alla fall, om icke sjukdomen härrör från otillbörligt för
hållande från arbetarens sida, förbunden att gent emot offentliga myndigheterna bekosta 
utgifterna vid sjukvården, inberäknadt läkarehjälp, medikamenter och om nödvändigt 
sjnkhusntgifter, likväl icke utöfver en tidrymd af 6 månader. Arbetsgifvaren är icke 
förbunden att bekosta sjuka arbetares förplägning på arbetsstället utöfver leverering af 
de i detta kontrakts § 7 möjligt fastställda kvanta naturalydelser. 

§ 11. 
Arbetsgifvaren är förpliktad att på sin bekostnad hålla arbetarne försäkrade mot 

följder af olycksfall, ej mindre vid maskiner än äfven under arbete vid landtbruk, 
skogsbruk, trädgårdsskötsel, mejeri m. m. i öfverensstämmelse med de närmare före
skrifterna i dansk lag rörande arbetares olycksfallsförsäkring. Arbetsgifvaren är äfven 
förpliktad hålla arbetarnes effekter försäkrade emot eldsvåda. Då inrikesdepartementet 
meddelat offentligt godkännande såsom sjukkassa åt en hela landet omfattande förening 
till försäkring af utländska arbetare i sjukdomsfall, är arbetsgifvaren förpliktad at t 
försäkra sina arbetare i denna sjukkassa. 

§ 12. 
Det kan ej åläggas arbetarne att göra inköp af något slag hos dem medföljande 

förare eller arbetsförman. Det är honom förbjudet att försälja spirituösa drycker t i l l 
arbetarne. 
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§ 13. 

Arbetsgifvaren är berättigad att upphäfva kontraktet med en arbetare, som utan
för sjukdomsfall eller annan giltig grand upprepade gånger uteblifver från sitt arbete, 
som nekar utförande af det honom kontraktmässigt åliggande arbete, är supare eller 
gör sig skyldig t i l l brottmål eller grofva eller oftare upprepade öfverträdelser af hus-
ordningen. Den vederbörande arbetaren har i dylikt fall icke kraf på godtgörelse för 
hemresan, och arbetsgifvaren äger rä t t a t t för eventuellt ersättningskraf med anledning 
af kontraktets upphäfning söka tillfyllestgörelse i det för hitresan kvarhållna löne
beloppet. 

Om arbetsgifvaren under afseende på, hvad ofvan omnämnts, kräfver kontraktet 
upphäfdt m. v., skall saken i händelse af oöfverensstämmelse mellan parterna före
läggas polismästaren på stället (jfr § 15). 

§ 14. 

Arbetaren är berättigad at t upphäfva kontraktet, om icke arbetsgifvaren fullgör 
sina kontraktsmässiga eller lagmässiga förbindelser, eller om arbetaren varder miss
handlad af en förman. Den vederbörande arbetaren skall i sä fall hafva ntbetaladt det 
för hitresan kvarhållna lönebeloppet jämte de fastställda respenningarna för åter
resan (§ 3). 

Om en arbetare under afseende på, hvad ofvan omnämnts, kräfver kontraktet 
upphäfdt m. v., skall saken i händelse af oöfverensstämmelse mellan parterna före
läggas polismästaren på stället (jfr § 15). 

§ 15. 

I händelse af tvistemål mellan arbetsgifvare och arbetare rörande de hvarje part 
åliggande förbindelser, kontraktets upphäfvande m. v., skall hvar af parterna vända 
sig ti l l polismästaren på stället, som genom sia bemedling skall söka en förlikning 
åvägabragt; det härt i l l nödiga språkliga biståndet bekostas af arbetsgifvaren i händelse 
af, att målets afgörande går honom emot; i annat fall afhålles utgiften af offentliga 
myndigheterna. Enligt målets beskaffenhet kan polismästaren resolvera, a t t arbetarna, 
medan bemedlingen försiggår, skola behålla deras bostad och kosttillägg hos arbets
gifvaren utan att vara förpliktade att deltaga i arbetet, samt att arbetarna endast 
kunna söka arbete annorstädes efter att hafva gifvit vederbörligt meddelande ti l l polis
mästaren därom. I nödigt fall tager Ri t t en ändligt beslut i målet. 

Närvarande kontrakt utfärdas i två likalydande exemplar med våra originella 
namnteckningar och erkännas såsom förbindande för båda parterna, arbetsgifvare och 
arbetare. En afskrift af kontraktet aftryckes och utfylles i den auktoriserade afräk-
ningsboken (§ 6). 

den 19 

Såsom arbetagifrare : 

S&som arbetare: 

A t t e s t a t i o n . 

Undertecknad betygar härigenom såsom arbetsgifvare, a t t arbetaren, innan under
tecknandet af närvarande kontrakt, har haft tillfälle a t t personligen eller genom ut
valda tillitsmän noggrant genomgå kontraktets olika stadganden, hvarvid anmärkes, a t t 
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enligt lagen n:r 229 af den 21 angusti 1908 § 4, 2:dra stycket, åligger det arbetsgifvaren 
på sin bekostnad att bära omsorg för, att det nödiga språkliga bistånd finns, i händelse 
af, att arbetaren icke ntan bistånd förmår att göra sig bekant med kontraktets innehåll. 

den 19 

Anm. I händelse af, att en arbetsgifvare låter bedrifvandet af den vederbörande rö
relsen tillvaratagas af en förvaltare eller annan ställföreträdare, kan denna på 
arbetsgifvarens vägnar underteckna närvarande kontrakt och betyg, medan 
arbetsgifvaren likväl personligen är ansvarig för de honom kontraktsmässigt 
åliggande leveranser äfvensom eventuellt för skadeersättningar (lagen n:r 229 af 
den 21 augnsti 1908 § 17). 

Den, som genom löften eller annan påverkan rättsvidrigen föranleder ut
ländska arbetare till att uteblifva från eller till att i otid lämna det af dessa 
kontraktsmässigt åtagna arbetet, straffas med ett vite på från 50 till 1,000 kr., 
som tillfaller den vederbörande kommuns hjälpkassa, såvida icke större straff är 
förskylld enligt allmänna strafflagen. Dylika förhållanden behandlas såsom 
offentliga polismål. Vid domens afkannande kan ersättning tillerkännas den 
skadelidande arbetsgifvaren, om påstående väckes i detta afseende (lagen n:r 229 
af den 21 angusti 1908 § 15). 
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Lifsmedelspriser å olika orter i 
Medelpris pr månad 
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riket maj 1907—april 1909. 

för samtliga (28) orter. 



438 Lifsmedelspriser å olika orter i 
Högsta, lägsta 



riket under april månad år 1909. 
och medelpris. 
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440 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under april månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

441 



442 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under april månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

443 



444 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under april 
månad år 1909. 

Högsta, lägsta och medelpris. 



445 

Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under april 1909. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 



446 

Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—april 1908 och jan.—april 1909. 



MEDDELANDEN 

FRÅN K. KOMMERSKOLLEGII AFDELNING FÖR 

ARBETSSTATISTIK 

ÅRG. 1909. 

HÄFTEN 7—12. 

STOCKHOLM 

P. A. NORSTEDT & SÖNER 



STOCKHOLM 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 

09204 1909 



INNEHÅLL. 

Häft. 7. 

Sid. 
Kommerskollegii utlåtande angående 

olycksfallsersättningslagens revi-
sion 447. 

Olycksfall genom elektrisk ström un-
der år 1908 460. 

Yrkesinspektionen i Sverige under år 
1907 465. 

Arbetsinställelser i Sverige år 1909 
(första kvartalet) 476. 

Arbetskonflikter i Norge under åren 
1903—1907 486. 

Regeringsåtgärder till befrämjande af 
den offentliga arbetsförmedlingen 
i Sverige: 

Statsbidrag för år 1908 . . . . 489. 

Sid. 
Cirkulärskrifvelse till Landshöf-

dingarne 489. 
Skrifvelse till Kommerskolle-

gium 491. 
Sveriges offentliga arbetsförmedling. 

Maj månad år 1909 492. 
Lifsmedelspriser i Sverige. Samman-

drag för jul i 1907—juni 1909 . . . 512. 
Lifsmedelspriser å olika orter i riket. 

Maj månad år 1909 514. 
Juni » » » 522. 

Kreaturspriser i Sverige. 
Maj månad år 1909 521. 
Juni » » » 529. 
Januari—juni åren 1908 och 1909 530. 

Häft. 8, 9. 

Sid. 
Arbetsmarknaden inom olika närings-

grenar i Sverige år 1909 (andra 
kvartalet): 

Allmän öfversikt 531. 
Olika näringsgrenar 534. 

Fabriker och handtverk i Sverige 
år 1907 . 549. 

Kvinnors och minderårigas använ-
dande vid fabriker och bergverk 
år 1907 559. 

Uttalanden af hushållningssällskapen 
ang. tillgången på arbetskraft för 
jordbruket 569. 

Jordbruksarbetarnes lönevillkor samt 
tillgång på jordbruksarbete i Fin-
land år 1907 577. 

De kollektiva aftalen i Tyskland . 580. 
De kollektiva aftalen i Österrike . 587. 

Sid. 
Riksaftalet inom sågverksindustrien 

i Sverige 590. 
Föreläsningskurser för arbetare år 

1909: 
Statsbidrag till föreläsningsför-

eningarne för år 1909 . . . . 595. 
Föreläsningsverksamhetens om-

fattning och utveckling . . . 602. 
Registrering af sjukkassor i Sverige 

år 1909. Andra kvartalet . . . . 611. 
Sveriges offentliga arbetsförmedling. 

Juni och juli månader år 1909 . 613. 
Lifmedelspriser i Sverige. Samman-

drag för aug. 1907—juli 1909 . . 648. 
Lifsmedelspriser å olika orter i ri-

ket. Jul i månad år 1909 . . . . 650. 
Kreaturspriser i Sverige. Juli må-

nad år 1909 . . . 657. 
Januari—juli åren 1908 och 1909 . 658. 



II INNEHÅLL. 

Häft. 10, 11. 

Sid. 
Arbetstvisters behandling enl. bestäm-

melser i kollektivaftal i Sverige: 
Allmän öfversikt 659. 
Förhandlingsordningar inom vis-

sa näringsgrenar 662. 
Förslag till förhandlingsordning mel-

an Svenska arbetsgifvareförenin-
gen och Landsorganisationen . . . 670. 

Förlikningsmannens förslag till 
förhandlingsordning . . . . 671. 

Svenska arbetsgifvareförenin-
gens förslag till förhandlings-
ordning 674. 

Lagstiftning om arbetstvisters be-
handling i Kanada 677. 

Historik öfver tidigare »storstrejker» 681. 
Arbetsinställelser i Sverige år 1909 

(andra kvartalet) 693. 
Arbetsinställelser i Tyskland under 

år 1908 705. 

Sid. 
Arbetskonflikter i England under år 

1908 709. 

Öfversikt öfver ingångna kollektiv-
aftal i Sverige (första och andra 
kvartalen år 1909) 712. 

Bageriarbetarelöner i Stockholm . . 723. 

Brödpriserna i Stockholm 727. 

Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Augusti och september månader år 
1909 729. 

Lifsmedelspriser i Sverige. Samman
drag för okt. 1907- sept. 1909 . . 766. 

Lifsmedelspriser å olika orter i riket. 
Augusti månad år 1909 768. 
September » » » 776. 

Kreaturspriser i Sverige. 
Augusti månad år 1909 775. 
September » » » 783. 

Januari—sept, åren 1908 och 1909 . 784. 

Häft. 12. 
Sid. 

De registrerade sjukkassorna och lä-
karvården 785. 

Arbetslagstiftning i utlandet år 1903 809. 

Butikstängningslagen den 5 juni 1909 830. 

Arbetsinställelser i Sverige under år 
1908 839. 

Inkomst- och skatteförhållanden i 
Sverige år 1907 845. 

Landsorganisationskongressen och 
den officiella socialstatistiken . . . 850. 

Registrering af sjukkassor i Sverige 
år 1909 (tredje kvartalet) . . . . 852. 

Sid. 
Sveriges offentliga arbetsförmedling. 

Oktober och november månader år 
1909 853. 

Lagstiftning ang. arbetsinställelser 
och medling i arbetstvister i 
Schweiz 891. 

Lifsmedelspriser i Sverige. Samman-
drag för nov. 1907—okt. 1909 . . 892 

Lifsmedelspriser å olika orter i riket. 
Oktober månad år 1909 894. 

Kreaturspriser i Sverige. 
Oktober månad år 1909 902. 
Januari—okt. åren 1908 och 1909 . 901. 



KOLLEGII UTLÅTANDE ANG. OLYCKSFALLSERSÄTTNINGSLAGENS REVISION. 4 4 7 

Kommerskollegii utlåtande angående olycksfalls-
ersättningslagens revision.1 

I underdånigt utlåtande den 15 sistlidne april har Kommerskol
legium uttalat sig rörande den sedan någon tid på dagordningen stå
ende frågan om en revision af lagen den 5 juli 1901 angående ersätt
ning för skada till följd af olycksfall i arbete. Utlåtandet ifråga, 
som närmast föranledts af ett af Riksförsäkringsanstalten den 10 
januari 1908 afgifvet förslag2 rörande ändring i vissa delar af nämnda 
lag, och hvaröfver Kollegium anbefallts att efter åtskilliga myndig
heters hörande afgifva yttrande, behandlar emellertid äfven andra i 
sammanhang härmed stående angelägenheter och särskildt den genom 
den s. k. sjömanspensioneringskommittén väckta frågan om olycks
fallsförsäkring för sjöfolk.3 

I skrifvelse ti l l Riksförsäkringsanstalten den 22 januari 1907 
hade dåvarande statsrådet och chefen för Kungl. Civildepartementet 
omförmält, att han funnit det böra närmare utredas, huruvida med 
hänsyn till dåmera vunnen erfarenhet rörande tillämpningen och verk
ningarna af lagen angående ersättning för skada till följd af olycks
fall i arbete den 5 juli 1901, bestämmelserna i samma lag kunde an
ses vara i alla delar ändamålsenliga och lämpade efter behofvet. 
Särskildt hade det synts departementschefen kunna ifrågasättas, om 
ej den s. k. karenstiden lämpligen borde förkortas, om gällande be
stämmelser i afseende å lifräntas utgående vore tillräckligt betryg
gande, samt huruvida icke arbetsgifvare och arbetare borde tillerkän
nas rätt at t hos anstalten teckna försäkring, som med afseende å be
loppet öfverstege det lagstadgade. Och anmodades anstalten att af-
gifna yttrande och förslag beträffande de ändringar i förevarande 
lag, som i angifna hänseenden eller eljest kunde finnas vara af be
hofvet påkallade. 

Under hänvisning därtill a t t frågorna om ordnandet af sjuk
kasseväsendet samt om ålderdoms- och invaliditetsförsäkringen f. n. 
stå på dagordningen och äro föremål för utredning har Riksförsäk
ringsanstalten uti utlåtandet ifråga förklarat sig icke vilja föreslå 
några väsentliga ändringar i afseende å de grunder, hvarpå olycks-

1 Utlåtande i anledning af ifrågasatt revision af gällande lagstiftning angående 
ersättning för skada till följd af olycksfall i arbete. Stockholm 1909. 

2 Utlåtande med förslag rörande ändring i vissa delar af lagen angående ersätt
ning för skada till följd af olycksfall i arbete den 5 juli 1901 m. m., afgifvet af Riks
försäkringsanstalten den 10 jan. 1908. Stockholm 1908. 

3 Betänkande afgifvet af den ntaf Kungl. Maj:t den 9 november 1900 tillsatta 
kommitté för utredning ang. förbättradt pensioneringssätt för sjömän. Stockholm 1904. 

33— 09204 
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fallsersättningslagen vore byggd. Det torde nämligen vara gifvet, 
a t t nämnda frågor samt frågan om ersättning i anledning af skada 
ti l l följd af olycksfall i arbete borde lösas med hänsyn till hvar-
andra och dessa grenar af den sociala försäkringen, i den mån så
dant vore möjligt, erhålla en enhetlig byggnad, i all synnerhet som 
de ingrepo i och voro afsedda at t komplettera hvarandra. De änd
ringar i lagen den 5 juli 1901, hvarom anstalten framställt förslag, 
af se hufvudsakligen bestämmelserna i l:o) 2 § rörande verksamhet 
med hvars utöfvande följer ersättningsskyldighet, 2:o) 4 § om ersätt
ningens storlek och form, samt 3:o) 15 § om utlåtande, som skall af 
anstalten lämnas och i samband därmed frågan om afgörandet af 
tvister, som kunna uppstå i anledning af föreskrifterna i lagen. 

Hvad först beträffar olycksfallsersättningslagens giltighetsområde, 
hade Riksförsäkringsanstalten i sitt utlåtande dels föreslagit, a t t i 
2 § af lagen skulle inryckas en del yrken, som icke f. n. där upp
tagas, ehuru de med hänsyn till olycksfallsrisken vore att anse så
som med de i lagen uppräknade likställda, dels velat få i lagen 
fastslaget, hvad som med uttrycket fabriksrörelse vore at t förstå och 
i samband därmed, hvar gränsen mellan ersättningspliktiga och icke-
ersättningspliktiga företag borde dragas. I förstnämnda hänseende 
hade anstalten hemställt, a t t ut i ifrågavarande paragraf bland ersätt
ningspliktiga yrken måtte upptagas dels jordbruk, därest fastigheten 
hade et t taxeringsvärde af minst 20,000 kr., dels verksamhet, i hvil-
ken explosiva varor användas vid tillverkningen, automobil- och hiss
trafik, åkerirörelse, renhållning af gator m. m. dyl., handels-, lager-
eller magasinsrörelse, där minst tre arbetare vanligen sysselsättas, 
rifningsarbete, underhåll och skötsel af kanal- eller annan vatten
byggnad, måleriarbete, vid hvilket ställning eller annan dylik an
ordning användes samt teater- och därmed jämförlig verksamhet. I 
sistnämnda hänseende å ter hade hemställts, att, förutom ifråga om 
i nämnda paragraf särskildt uppräknade slag af verksamhet, ersätt
ningsskyldigheten skulle afse hvarje industriell rörelse, i hvilken 
vanligen användes a) annan drifkraft än muskelkraft, för såvidt den 
sammanlagdt uppginge ti l l minst tre eff. hästkrafter, eller b) ång
panna, hvilken brukades med ett tryck, som med minst Vä kg per • 
cm öfverstege atmosfärens, eller c) kokare, hvilken brukades med ett 
tryck, som med minst 1-2 kg per • cm öfver- eller understege atmo
sfärens, eller d) minst fem arbetare. 

Med afseende på hvad Riksförsäkringsanstalten i föreliggande 
hänseenden hemställt, har Kollegium i sit t utlåtande till en början 
anmärkt, a t t det icke funnes några statistiska eller andra uppgifter, 
ägnade att belysa innebörden och verkningarna af förslagen i fråga. 
Sålunda saknades det först och främst alla uppgifter angående olycks-
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fallsfrekvensen inom de af anstalten uppräknade nya företagen; icke 
heller vore det möjligt a t t afgöra, huru många af landets nu icke 
ersättningsberättigade arbetare som skulle blifva delaktiga af de för
måner, som en dylik lagstiftning afsåge at t bereda. Endast beträf
fande handtverkerierna hade en undersökning i detta hänseende varit 
möjlig och hade därigenom framgått, at t genom ett stadgande som 
det af anstalten föreslagna, sannolikt i rundt tal l/a af handtverkets 
arbetare skulle komma in under lagens bestämmelser. 

Med afseende på de nya yrkesgrenar, som jämte jordbruket, hvar-
om mera längre fram, för framtiden skulle i olycksfallsersättnings-
lagen intagas, hade Kollegium i öfrigt ingenting att invända. Tvärt
om hade det synts Kollegium som om det äfven gåfves andra företag 
som med samma rätt som de af anstalten anförda vore förtjänta a t t 
härvid ihågkommas och anfördes såsom exempel i detta hänseende 
hotell- och restaurantrörelse, stadsbuds- och annan därmed jäm
förlig rörelse, post och telegraf. Samtidigt har emellertid Kollegiet 
ifråga om en del af de sålunda till upptagande i lagen föreslagna 
yrkesrörelserna betonat, hurusom ett stadgande om ersättningsplikt 
här i många fall skulle komma att bli endast en död bokstaf. Sär-
skildt gällde detta beträffande cirkus- och andra dylika företag af 
ofta utländskt ursprung. Att på företag af den rörliga och växlande 
beskaffenhet som dessa och andra med dem jämställda tillämpa en 
lag som den ifrågavarande vore enligt Kollegii åsikt öfver hufvud 
taget icke möjligt annorledes än i samband med försäkringstvång. 

I likhet med Riksförsäkringsanstalten håller äfven Kollegium det 
för önskvärdt, att i lagen den 5 juli 1901 ifråga om ej närmare spe
cificerad industri uttryckligen stadgas, hvilka företag som äro att 
under lagens bestämmelser hänföra. Kollegium har dock icke ansett 
sig kunna förorda den formulering af ett dylikt stadgande, hvarom 
anstalten i sitt utlåtande hemställt. Enligt Kollegii förmenande 
vore nämligen å ena sidan formuleringen ifråga alltför obestämd och 
otydlig. Och å andra sidan skulle ett stadgande som detta i åtskilliga 
fall mer än skäligt vore begränsa de ersättningsberättigades antal. 
Detta gällde särskildt beträffande stadgandet, a t t ersättningsskyldig
heten skulle inträda ifråga om företag af denna natur, som vanligen 
sysselsatte minst fem arbetare, men vidare äfven att vid företagen 
skulle användas annan drifkralt än muskelkraft, och hvarigenom så
lunda skulle uteslutas alla företag, som drifvas med kreatursvand
ring. Kollegium har i stället ansett, att som grund för åtskill
naden mellan ersättningspliktiga och icke-ersättningspliktiga före
tag borde med vissa af förhållandena betingade modifikationer, kunna 
läggas det beslut angående gränsen mellan fabriks- och handtverks-
rörelse, hvarom yrkesinspektörerna för sin del öfverenskommit (enl. 
beslut den 3 dec. 1902). 
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Den ojämförligt viktigaste af de utvidgningar af olycksfallsersätt-
ningslagens giltighetsområde, hvarom Riksförsäkringsanstalten i sitt 
utlåtande hemställt, utgör emellertid förslaget a t t hit äfven hänföra 
jordbruksdriften, förutsatt likväl, såsom ofvan framhållits, att fastig
heten hade ett taxeringsvärde af minst 20,000 kr. Icke heller i detta 
hänseende har Kollegium haft något a t t i princip invända mot ut
vidgningen ifråga, men har dock ansett a t t frågan härom vore af 
synnerligen invecklad natur och icke kunde lösas utan en noggrann 
undersökning af samtliga härvid inverkande faktorer. 

Såsom skäl för utelämnandet af jordbruket och dess binäringar 
anfördes i motiveringen till gällande olycksfallsersättningslag dels att 
arbetarna i denna näring ofta användes äfven för hushållet och andra 
utom den egentliga näringen fallande göromäl, ett förhållande som 
lätteligen skulle föranleda ti l l talrika tvister om rätten till ersätt
ning, dels ock a t t en förpliktelse till utgifvande af kontanta ersätt
ningar skulle för de mindre jordbrukarna yara mycket betungande 
och för båda parterna afgjordt ofördelaktigare än den af praktiska 
hänsyn påkallade anordning at t skadad arbetare erhölle vissa natura
förmåner af bostad o. s. v. och fortfarande användes mot den arbets
lön, som motsvarade hans nedsatta arbetsförmåga. Hvad särskildt 
förstnämnda omständighet beträffar, har Riksförsäkringsanstalten i 
sit t utlåtande betonat, att densamma skulle till stor del förlora sin 
betydelse, därest det af anstalten väckta förslaget a t t ersättnings
skyldigheten skulle omfatta äfven skada till följd af olycksfall, som 
träffat arbetare vid utförande af arbete för arbetsgifvarens räkning 
u tom yrket, komme a t t blifva godkändt. 

E t t stadgande som detta skulle emellertid icke, framhåller Kol
legium, beröra själfva kärnpunkten i det förhållande, hvarom här vore 
fråga, eller den omständigheten, at t inom landthushållningen arbets
gifvarens privata hushållning icke är strängt skilld från den egent
liga yrkesdriften, utan tvärtom är så intimt förenad med denna, 
a t t ett särskiljande dem emellan måste i de allra flesta fall te sig 
som en ren godtycklighet. I stor utsträckning afsåge ju jordbruket 
såsom sådant endast produktion direkt för brukarens och hans fa
miljs behof och torde sålunda knappast vara att räkna såsom yrke 
i egentlig mening. Härt i l l komme dessutom att inom jordbruksdrif
ten i motsats till förhållandet inom flertalet öfriga yrken omfånget 
af de husliga göromålen i väsentlig grad bestämdes af jordbruks-
rörelsen och dess egendomliga natur, som fordrade a t t åtminstone en 
del af arbetsstyrkan och på mindre gårdar i regel samtliga ordinarie 
arbetare (drängar, pigor etc.) vore boende å stället och där åtnjöte 
kosthåll in natura. För att ifråga om jordbruksnäringen undvika 
hvarje ovisshet och alla svårlösta tvister därom, huruvida ett visst 
arbete vore a t t betrakta såsom företaget för driftens räkning eller 
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för arbetsgifvarens privata hushållning torde den enda utvägen vara 
at t föreskrifva, a t t ersättningsplikten i fråga om denna näring om
fattade samtliga hos resp. arbetsgifvare sysselsatta arbetare, förut
satt likväl a t t icke jordbrukarens privata hushållning vore fullstän
digt skild från jordbruksdriften, då undantag naturligtvis borde gö
ras för de i och för den förra uteslutande använda arbetarna. Därest 
åter ett dylikt stadgande skulle befinnas vara för jordbruket i dess 
helhet alltför betungande, anser Kollegium, a t t det i en eventuell lag
stiftning i ämnet borde lämnas närmare bestämmelser angående de 
principer, efter hvilka lagen i detta hänseende borde tillämpas. At t 
ifråga om jordbruksnäringen endast helt summariskt och utan när
mare bestämmelser angifva, a t t ersättningen afsåge olycksfall i ar
bete, vore nämligen enligt Kollega åsikt a t t gifva åt lagtillämpnin
gen ett alltför stort spelrum. 

Kollegium har vidare fäst uppmärksamheten på det förhållande, 
a t t i vårt land liksom annorstädes arbetskraften inom jordbru
ket i stor utsträckning utgöres af jordbrukarnes egna familjemed
lemmar. Då de personer, hvarom här vore fråga (hemmavarande sö
ner och döttrar m. fl.) i regel intoge alldeles samma ställning som 
de vanliga jordbruksarbetarne, finner Kollegium rättvisan kräfva at t 
de, såsom förhållandet vore inom åtskilliga utländska lagar på om
rådet, tillerkändes samma förmåner som dessa senare. Dock har 
Kollegium härmed uttryckligen betonat, a t t en dylik föreskrift, som 
i öfrigt borde gälla icke blott ifråga om jordbruket utan äfven be
träffande öfriga af lagstiftningen ifråga berörda yrken, endast kunde 
och borde genomföras under den förutsättning, at t föreliggande lag
stiftning, på sätt Kollegium i utlåtandet hemställt, öfverfördes från 
ersättnings- till försäkringspliktens grund. 

Vidkommande därefter den af Riksförsäkringsanstalten före
slagna inskränkningen i detta hänseende af lagens tillämpning ti l l 
jordbruk om 20,000 kronors taxeringsvärde, har Kollegium, som visser
ligen i likhet med anstalten finner en begränsning i detta hänseende 
åtminstone t i l l en början vara at t tillråda, icke ansett sig kunna 
förorda, at t gränsen mellan ersättningspliktiga och icke-ersättnings-
pliktiga jordbruk sättes så högt. Med en dylik bestämmelse skulle 
nämligen reformen ifråga endast komma a t t beröra knappast 4 % 
af rikets jordbruk och med all sannolikhet åtskilligt mindre än hälf
ten af dess jordbruksarbetare. 

Principiellt sedt — anför Kollegium i detta sammanhang — borde 
naturligtvis gränsen mellan ersättningspliktiga och icke-ersättnings-
pliktiga företag inom jordbruksnäringen dragas så, a t t samtliga jord
bruk, vid hvilka lejd arbetskraft i regel komme til l användning, 
stannade ofvanför gränslinjen, men sådana jordbruk, som i regel sköttes 
af brukaren själf och hans familjemedlemmar och där lejd arbetskraft 
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endast undantagsvis anlitades, stannade nedanför densamma. Då det 
emellertid näppeligen läte sig göra at t med utgångspunkt från egen
domarnes taxeringsvärde uppställa en i detta hänseende fullt oanfäkt-
bar regel, torde det icke finnas någon annan utväg än a t t bestämma 
sig för en viss rund taxeringssumma. Kollegium skulle för sin del 
helst vilja förorda en begränsning af ersättningsskyldigheten ti l l 
jordbruk om minst 5,000 kronors taxeringsvärde. Skulle emellertid 
en dylik bestämmelse anses för det mindre jordbruket alltför be
tungande, torde man måhända kunna fastställa samma gräns till 
exempelvis 10,000 kronors taxeringsvärde. 

På grund af de egenartade förhållanden, hvarunder jordbruks
näringen bedrifves, torde — framhåller Kollegium ti l l sist i detta sam
manhang — ett upptagande i lagen den 5 juli 1901 af jämväl denna 
näring öfver hufvud taget nödvändiggöra en hel rad af särskilda 
detalj föreskrifter. Det kunde därför ifrågasättas, huruvida det icke 
vore ändamålsenligare, a t t hithörande förhållanden, h vad beträffar 
jordbruket och därmed sammanhängande näringsgrenar, ordnades 
genom en särskild lag. 

Såsom redan i det föregående framhållits, har Kollegium i före
liggande utlåtande jämväl u t ta la t sig i anledning af sjömanspen-
sioneringskommitténs betänkande, i hvad det afser sjöfolkets olycks
fallsförsäkring. I sit t den 11 januari innevarande år afgifna underdå
niga utlåtande rörande sagda betänkande hade nämligen Kollegium 
förklarat sig icke kunna förorda den af kommittén ifråga föreslagna 
kombinerade olycksfalls- och ålderdomsförsäkringen. I motsats till 
kommittén hyste nämligen Kollegium den åsikten, a t t ifrågavarande 
båda slag af försäkring borde lösas hvar för sig, enär å ena sidan 
desamma hvilade på väsentligt olika grunder och å andra sidan 
ett dylikt sammanförande skulle omöjliggöra ett rättvist afvägande 
af rederiernas och sjöfolkets ömsesidiga anparter i kostnaderna. En
ligt Kollegii mening borde därför frågan om olycksfallsförsäkringen 
för sjöfolket lösas för sig och oberoende af om och när en allmän 
ålderdomsförsäkring komme t i l l stånd. 

Hvad beträffar denna särskilda lagstiftning angående sjöfarts
näringen har Kollegium på samma sätt som ifråga om jordbruket fram
hållit lämpligheten däraf a t t densamma inrymdes i en särskild lag. 
I öfrigt har Kollegium ansett, at t lagstiftningen rörande sjömansyrket 
borde, med nödig hänsyn till de säregna förhållanden, hvarunder 
sjöfartsyrket utöfvas, så nära som möjligt ansluta sig till samma 
lagstiftning ifråga om öfriga yrken. Det ligger nämligen enligt 
Kollegii mening stor vikt därpå att ifrågavarande lagstiftning i sin 
helhet hvilar på enhetliga och likartade grunder. På detta sätt und-
vekes nämligen i regel de tvistigheter, som eljest lä t t nog kunde 
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uppstå ifråga om olycksfall, som inträffade inom yrken, som låge på 
gränsmarkerna mellan olika lagars giltighetsområden. Öfvergången 
från ett yrke till ett annat komme då icke heller at t inverka på 
frågan om rätten t i l l ersättning. 

Med hänsyn därtill, a t t frågorna om sjukkasseväsendet och om 
ålderdoms- och invaliditetsförsäkringen vore föremål för utredning och 
det naturligtvis vore af vikt at t nämnda frågor och frågan om er
sättning för skada ti l l följd af olycksfall i arbete, i den mån sådant 
vore möjligt, erhölle en enhetlig lösning, hade Riksförsäkringsanstal-
ten, såsom redan nämnts, icke ansett sig böra föreslå några mera 
väsentliga förändringar i afseende å de grunder, på hvilken lagen 
den 5 juli 1901 hvilade. 

Kollegium har häremot anfört, att socialförsäkringens hittills
varande historia i vårt land icke syntes tala till förmän för sträf-
vanden att för vinnande af största möjliga enhetlighet f. n. söka 
bringa samtliga hithörande frågor ti l l en samtidig lösning, utan 
syntes erfarenheten snarare hänvisa till de partiella reformernas väg 
såsom den i detta hänseende lämpligaste och säkraste. För öfrigt 
torde det icke kunna undvikas, att en vidare utbyggning af social
försäkringen i vårt land älven komme at t beröra åtskilliga af de 
stadganden, beträffande hvilka anstalten redan nu ansett sig böra 
föreslå ändringar eller tillägg. Men bortsedt härifrån, vore anstal
tens ändringsförslag under alla förhållanden i åtskilliga fall af den 
vikt och genomgripande betydelse, at t de utan a t t direkt beröra den 
princip, hvarpå lagen hvilade, dock med nödvändighet syntes tvinga 
ti l l ett öfvervägande af den frågan, huruvida desamma öfverhufvud-
taget låta sig genomföra utan en omläggning af denna samma prin
cip. Hvad särskildt lagens giltighetsområde beträffade, ville det så
lunda synas som om redan den föreslagna utvidgningen till jord
bruket samt småindustrien och det större handtverket borde hafva 
ioranledt t i l l ett dylikt öfvervägande. 

Så länge ersättningsskyldigheten for olycksfall i arbete inskränk
tes till a t t endast gälla ifråga om stora eller i alla händelser ej 
alltför obetydliga företag, läte sig visserligen principen om arbets-
gifvarens omedelbara ersättningsplikt utan alltför stora olägenheter 
tillämpas. I samma mån som ersättningsskyldigheten utvidgades 
utöfver den egentliga storindustrien, i samma mån minskades också 
principens användbarhet; och a t t utsträcka en lagstiftning på denna 
grund till at t gälla äfven ifråga om bland annat jordbruket samt 
småindustrien och handtverket torde hvarken vara ändamålsenligt 
eller ens möjligt. För arbetsgifvåren skulle nämligen i dylika fall 
et t inträffande svårare eller mera omfattande olycksfall ofta vara 
liktydigt med fullständig ekonomisk ruin. Och för arbetaren tord 
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under sådana förhållanden rätten till ersättning mången gång i verk
ligheten blifva af tämligen illusorisk beskaffenhet. 

Man kunde icke heller mot en omläggning i detta hänseende 
af 1901 års lag från ersättnings- till försäkringsplikten anföra, a t t 
en dylik reform skulle vara öfverflödig, eftersom det stora flertalet 
arbetsgifvare inom dessa yrken i alla fall skulle skynda sig at t 
genom tecknandet af försäkring antingen i Riksförsäkringsanstalten 
eller på annat sätt söka trygga sig mot eventuella ersättningsanspråk. 
Ty om också en dylik frivillig försäkring i regel komme til l an
vändning, så ställde sig ju saken fortfarande lika illa i fråga om de 
fall, där denna utväg icke begagnats. Och dessutom syntes icke den 
hittills på detta område vunna erfarenheten obetingadt tala till 
förmån för en dylik utgång. Så vidt man af tillgängliga uppgifter 
i ämnet kunde döma, torde nämligen i rundt ta l 1/3 af samtliga af 
lagstiftningen ifråga berörda arbetare icke vara olycksfallförsäkrade. 

En obligatorisk försäkring mot olycksfall i arbete kunde organi
seras på i hufvudsak tvenne vägar, nämligen antingen så, att det 
stadgades skyldighet för vederbörande arbetsgifvare a t t öfverlåta 
sin risk på en eller flera af staten upprättade försäkringsanstalter, 
eller ock så, att det åt arbetsgifvarne öfverlämnades att själfva välja 
den försäkringsform som förefölle dem lämpligast. En nödvändig 
förutsättning vore emellertid i sistnämnda fall, att kontrollen och 
ledningen af försäkringen i dess helhet låge i statens hand, så att 
det skaffades tillräckliga garantier för såväl olycksfallsförsäkringens 
solvens som ock för en rättvis och samvetsgrann tillämpning af 
lagens bestämmelser. 

Den hittills i vårt land på detta område vunna erfarenheten syn
tes icke tala till förmån för en centralisering af olycksfallförsäkringen 
i en statsanstalt. Sålunda vore endast en jämförelsevis mindre del 
af gällande försäkringar enligt lagen den 5 juli 1901 tecknade i 
Riksförsäkringsanstalten. Det stora flertalet af de yrkesidkare, som 
öfver hufvud taget hade sina arbetare på detta sätt olycksfall-
försäkrade, hade föredragit a t t för detta ändamål anlita öfriga egent
liga olycksfallförsäkringsanstalter eller ock at t bilda särskilda ömse-
sidighetsföreningar. En undersökning af det sätt, hvarpå olycksfall-
försäkringsprincipen tillämpats i utlandet gåfve och vid handen, att, 
bortsedt från de länder, där denna angelägenhet hvilade helt och 
hållet på själfförvaltningens grund, lagstiftningen i öfriga länder i 
regel lämnade arbetsgifvarne en ganska stor frihet med afseende på 
försäkringens anordnande. Strängt taget vore Norge det enda land, 
hvarest såsom ett oeftergifligt villkor föreskrifvits försäkring i en 
enda af staten upprättad centralanstalt. 

Enl igt Kollega åsikt talade alla skäl för a t t man vid en eventuell 
öfvergång i vårt land från ersättnings- till försäkringsprincipen 
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byggde vidare på den genom den hittillsvarande utvecklingen skapade 
grundvalen ock sålunda samtidigt med stadgandet af obligatorisk för
säkring tillika öfverlämnade åt arbetsgifvaroes fria skön att välja 
mellan försäkring i antingen Riksförsäkringsanstalten, öfriga egentliga 
försäkringsanstalter eller slutligen af arbetsgifvarne själfva för än
damålet bildade ömsesidiga olycksfallsförsäkringsföreningar. I likhet 
med hvad oftast ägde rum i utlandet, syntes det dock äfven i vårt 
land för vissa fall och under fullt betryggande garantier böra med-
gifvas befrielse från försäkringsplikten. Sålunda torde denna skyl
dighet utan risk kunna upphäfvas först och främst beträffande ar
betare i statens och i vissa fall äfven kommunernas tjänst, men 
vidare äfven för enskilda arbetsgifvare, som sysselsatte ett visst större 
antal arbetare, och som genom deponerandet hos offentlig myndighet 
af tillräcklig pant eller ock på annat sätt lämnade fullgod säkerhet 
för uppfyllandet af eventuella ersättningsanspråk. Åtskilliga dylika 
större arbetsgifvare i vårt land hade nämligen genom afsättandet 
af särskilda fonder eller dylikt vidtagit åtgärder för beredandet af 
understöd åt sina arbetare i händelse af olycksfall eller invaliditet, 
en anordning som det icke vore skäl a t t genom lagstiftningen rubba. 
Härtil l komme vidare, a t t dessa större arbetsgifvare hade helt andra 
möjligheter än deras mindre yrkesbröder att genom vidtagandet af 
omfattande skyddsåtgärder söka i görligaste måtto inskränka olycks
fallens antal. Därigenom att de själfva hade direkt. ekonomiskt 
intresse af åtgärder af denna art, sporrades naturligtvis deras an
strängningar i denna förebyggande riktning, som, strängt taget, 
utgjorde olycksfallslagstiftningens yttersta mål. 

De ändringsförslag med afseende på olycksfallsersättningens stor
lek och form, som af Riksförsäkringsanstalten i dess utlåtande fram
ställts, afsågo i hufvudsak dels en genomgående förhöjning af de nu 
utgående ersättningsbeloppen med i allmänhet 50 %, dels en förändring 
i vissa fall af ersättningens form från lifränta till kapitalersättning 
på en gång, dels ock slutligen en utsträckning af rätten till ersätt
ning, under vissa betingelser till änkling, den afiidnes föräldrar eller 
minderåriga syskon. Däremot har anstalten icke heller i detta hän
seende ansett sig böra föreslå några mera principiella förändringar 
och sålunda ansett, a t t å ena sidan ersättningen för skada till följd 
af olycksfall i arbete fortfarande liksom hittills borde utgå med be
stämda, för alla fall l ika ersättningsbelopp, och å andra sidan någon 
förkortning af den i lagen föreskrifna karenstiden icke borde äga 
rum. I båda dessa senare punkter har Kollegium i sitt utlåtande 
uttalat en från Riksförsäkringsanstalten afvikande mening och y t t ra r 
i förstnämnda hänseende i hufvudsak följande. 
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Såsom stöd för stadgandet i gällande olycksfallsersättningslag 
om ersättningens fastställande till vissa fixerade belopp, anfördes 
vid motiveringen till densamma i hufvudsak dels att, då arbetsgif-
varen skulle vara betalningsskyldig, oafsedt att olycksfallet icke 
kunde tillskrifvas något förvållande af vare sig honom själf eller 
någon annan, för hvars görande eller låtande han ansvarade, det 
vore rimligt, a t t skadan på visst sätt fördelades mellan arbetsgifvaren 
och arbetaren,och a t t sålunda den förre icke förpliktigades a t t under 
alla förhållanden ersätta hela skadan, dels ock at t arbetsgifvaren 
för att icke de sociala ändamålen med lagstiftningen ifråga skulle för
felas, skulle betala minst så mycket som kunde antagas förslå t i l l 
nödtorftigt underhåll åt den skadade eller, i förekommande fall, 
hans efterlefvande hustru och minderåriga barn. 

Äfven om man — och detta med full rät t — utginge från den 
här angifna ståndpunkten, eller att arbetsgifvare och arbetare hvar 
för sig borde deltaga i den genom olycksfall i arbete uppkomna 
ekonomiska förlusten, vore detta icke till hinder för a t t olycksfalls
ersättningen, i förekommande fall, bestämdes till olika, efter arbets
förtjänsten växlande belopp. Tvärtom syntes konsekvensen snarare 
fordra, att de anparter, hvarmed arbetsgifvare och arbetare hvar 
för sig deltogo i den genom olycksfallet förorsakade skadan, blefve 
under alla förhållanden proportionsvis desamma. Såsom ersättnings
frågan f. n. vore ordnad i vårt land, komme visserligen inom de 
allra lägsta löneklasserna den vida öfvervägande delen af ifrågava
rande skada a t t bäras af arbetsgifvaren. Men i samma mån som 
man komme högre upp på löneskalan, minskades denna andel mer 
och mer, till dess den, i fråga om de bäst aflönade arbetarne i stä
derna, endast uppginge till en bråkdel af den förlust, som därvid 
drabbade arbetaren. Det torde dock blifva både ändamålsenligt och 
nödvändigt, at t i vissa hänseenden modifiera principen ifråga. Först 
och främst hade man sålunda at t i detta hänseende taga hänsyn 
ti l l den ekonomiska bärkraften hos de ersättningsskyldiga företagen 
och tillse, a t t de bördor, som genom denna skyldighet pålades, icke 
blefve så tunga, att de verkade förkväfvande eller hämmande. Men 
härt i l l kunde ytterligare läggas, att man i fråga om de bättre aflönade 
arbetarne både borde och kunde hafva rät t at t förutsätta större 
förmåga och större omtanke a t t genom egna åtgärder söka säkerställa 
sig och sin familj mot förluster af- denna art. Den princip med 
hänsyn till olycksfallsersättningens fastställande, som bäst torde 
öfverensstämma med rättvisans och billighetens kraf, syntes därför 
vara den, som stadgade, a t t arbetsgifvarens skadestånd visserligen 
skulle bestämmas i förhållande till den skadades arbetsförtjänst, men 
a t t det förra blefve proportionsvis mindre i samma mån som den 
senare Ökades. 
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Hvad därefter angår förkortningen af den s. k. karenstiden, 
har Kollegium i motsats till Eiksförsäkringsanstalten ansett, at t 
en dylik lagändring borde komma till stånd. På grand af den 
stadgade karenstiden af sextio dagar bortfölle nämligen, ifråga om 
det långt öfvervägande antalet olycksfall, ersättning för härigenom 
ådragen skada. Sålunda medförde, enligt hvad olycksfallsstatistiken 
för år 1906 utvisade, icke mindre än 84-2 % af samtliga för året 
anmälda olycksfall skador om högst 60 sjukdagar. Erfarenheten 
visade också, att arbetsgifvarne i vårt land i allt större utsträck
ning börjat tillförsäkra sina arbetare olycksfallsersättning jämväl 
under en större eller mindre del af karenstiden. Men äfven i så
dana fall, där arbetsgifvaren icke hade sina arbetare olycksfalls-
försäkrade utan föredragit at t själf direkt öfvertaga ersättnings
plikten, förekomme det icke så sällan, at t arbetarne utan hänsyn till 
lagens föreskrift om en karenstid af två månader af arbetsgifvaren 
erhöll ersättning redan från någon af de första dagarne omedelbart 
efter olycksfallet. Slutligen kunde äfven erinras därom, att åtskilliga 
arbetsgifvare genom att lämna bidrag till för deras arbetare afsedda 
sjukkassor, kunde anses hafva tillförsäkrat arbetarne ersättning äfven 
för den tid, hvarunder dylik icke enligt lagen tillkomme dem. Det 
skulle därför helt säkert visa sig, a t t det belopp hvarmed ett even
tuellt stadgande om karenstidens förkortning skulle komma a t t öka 
arbetsgifvarnes nuvarande faktiska utgifter i och för olycksfallser
sättningen icke skulle blifva särdeles betydande. Det torde emel
lertid förtjäna att tagas i öfvervägande, huruvida tillräckliga skäl 
förelåge för att i fråga om de båda första månaderna efter olycks
fallet föreskrifva försäkringsplikt, eller om det icke vore lämpligast 
att endast stadga, a t t ersättning härunder skulle af arbetsgifvaren 
lämnas, men öfverlåta å t vederbörande arbetsgifvare att försäkra 
eller icke försäkra risken ifråga. På så sätt skulle nämligen arbets
gifvaren bli i tillfälle att, därest de så funne för godt, öfverlåta 
den dem härunder åliggande ersättningsplikten till af dem upprättade 
eller understödda sjukkassor och sålunda ifrågavarande förhållanden 
kunna ordnas på det mest ändamålsenliga sättet. 

Med allt erkännande däraf a t t de nu utgående ersättningsbeloppen 
öfver hufvud taget vore allt för låga och att desamma borde afse-
värdt höjas för att något så när motsvara hvad som kunde betraktas 
såsom en nödtorftig bergning, har Kollegium dock icke ansett sig 
kunna förorda en generell förhöjning af dessa belopp, sådan den af 
Riksförsäkringsanstalten föreslagits. Kollegium anser nämligen, att 
en dylik förhöjning först bör komma till stånd i samband med in
förandet af den af Kollegium förordade principen om olycksfalls
ersättningens normerande med hänsyn ti l l den skadades arbetsförtjänst 
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vid olyckstillfället. E t t motsatt förfarande skulle nämligen — anser 
Kollegium — leda till de mest uppenbara orättvisor. A ena sidan skulle 
sålunda med en generell förhöjning, på sätt Riksförsäkringsanstalten 
föreslagit, af helinvaliditetsräntan till 450 eller under vissa beting
elser t i l l 550 kronor, i många fall den ojämförligt största anparten af 
den genom olycksfallet förorsakade bördan alltjämt komma att läggas 
pä arbetarnes skuldror. I andra fall äter skulle en lifränta af detta 
belopp fullt motsvara eller t. o. m. öfverstiga den skadades verkliga 
arbetsförtjänst. Eller med andra ord et t olycksfall, som ställde en 
arbetare inför nödvändigheten a t t för framtiden nedbringa sin lef-
nadsstandard långt under den för honom vanliga, skulle för en annan 
innebära en i ekonomiskt hänseende kanske ej oväsentlig förbättring. 

Till belysande särskildt af sistnämnda punkt har Kollegium åbe
ropat dels den officiella jordbruksstatistiken dels också uppgifter angå
ende löneförhållandena inom tobaks- och tändsticksindustrierna, hvilka 
med all önskvärd tydlighet ådagalägga, att de af Riksförsäkrings
anstalten föreslagna ersättningsbeloppen, såväl hvad särskildt jord
bruket men älven industrien beträffar, ofta öfverstiga äfven den 
genomsnittliga arbetslönen inom ifrågavarande yrkesgrenar. 

Jämte 2 och 4 §§ i lagen den 5 juli 1901 berör Riksförsäkrings-
anstaltens ändringsförslag, såsom i det föregående framhållits, äfven 
bestämmelserna i 15 § om utlåtande, som skall af anstalten afgifvas, 
och i samband därmed frågan om afgörande af tvister, som kunna 
uppstå i anledning af föreskrifterna ut i ifrågavarande lag. 

Med anledning af hvad Riksförsäkringsanstalten i dessa hän
seenden hemställt och som i hufvudsak innefattar förslag om rätt 
för anstalten att , i förekommande fall, bestämma de jämlikt lagen 
utgående ersättningsbeloppen äfvensom att såsom skiljedomstol afgöra 
tvisten parterna emellan angående lagens tillämpning, har Kollegium 
först och främst anmärkt, a t t alla de olägenheter, vare sig verkliga 
eller inbillade, som med nuvarande lagbestämmelser i förevarande 
hänseenden ansåges föreligga, skulle till allra största delen försvinna, 
därest, på sätt Kollegium hemställt, ersättningsplikten utbyttes mot 
obligatorisk försäkring och i sammanhang därmed såväl de fall, där 
lagen kommit t i l l användning som äfven sådana afgöranden, hvari-
genom ersättning af vederbörande förvägrades, komme at t underställas 
en central öfvervakningsmyndighet och sålunda afgjordes efter en
hetliga och fullt objektiva grunder. 

Däremot har Kollegium icke ansett sig kunna för sin del ti l lstyrka 
hvad Riksförsäkringsanstalten ti l l förebyggande af dessa bristfällig-
heter föreslagit. De i detta hänseende föreslagna stadgandena syntes 
nämligen å ena sidan icke vara ägnade at t i mera nämnvärd grad 
afhjälpa bristerna ifråga och å andra sidan hvila å principiellt 
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oriktiga förutsättningar. Förslagen ifråga skulle dessutom, därest 
de komme till utförande, leda till allt annat än önskvärda konse
kvenser. Riksförsäkringsanstalten skulle nämligen härigenom, på 
samma gång den själf utöfvade praktisk försäkringsverksamhet, 
komma att sitta till doms i och vaka öfver förhållanden, i hvilkas 
afgörande den själf mer eller mindre direkt hade intresse. Med all 
säkerhet skulle ett dylikt förhållande leda därhän, att allmänhetens 
tro på anstaltens opartiskhet — huru obefogad en dylik misstanke 
i öfrigt än måtte vara — komme att rubbas. 

Under åberopande af de yrkanden i detta hänseende, som gjorts af 
åtskilliga yrkesinspektörer, har Kollegium slutligen hemställt, att , vid 
en eventuell allmän revision af olycksfallsersättningslagen, och under 
förutsättning af införandet af obligatorisk olycksfallförsäkring, stad
gandet i lagen den 5 juli 1901, a t t ersättning bortfaller för olycksfall, 
som den skadade själf genom grof vårdslöshet ådrager sig, måtte 
blifva t i l l sin innebörd närmare preciseradt eller, därest detta skulle 
stöta på alltför stora svårigheter, hellre ur lagen uteslötes. 

Kollegii utlåtande i ämnet utmynnar i en hemställan till K. Maj:t 
om utarbetandet af en ny, fullständig lagstiftning angående ersätt
ning för skada till följd af olycksfall i arbete enligt i hufvudsak 
följande grunder: 

att lagstiftningens ifråga giltighetsområde göres så omfattande, 
som det med nödig hänsyn till vederbörande näringsidkares ekonomiska 
bärkraft kan anses möjligt; 

att lagstiftningen grundas på principen om arbetsgifvarnes obli
gatoriska försäkringsplikt, på det sätt och under de närmare be
tingelser, för hvilka i utlåtandet redogjorts; 

att denna lagstiftning, hvad särskildt jordbruket och sjöfarts
näringen beträffa, af praktiska hänsyn regleras genom särskilda 
lagar; 

att principen om olycksfalisersättningens fastställande i förhål
lande till den skadades arbetsförtjänst kommer till användning; samt 

att den nuvarande till sextio dagar bestämda karenstiden för
kortas. 

Slutligen har Kollegium, oberoende af om och när en dylik lag
stiftning kan komma till stånd, hemställt om vidtagandet af åtgärder 
därhän, at t den för vederbörande yrkesidkare gällande skyldigheten, 
a t t i vissa fall afgifva dubbla anmälningar om ett och samma olycks
fall, måt te upphäfvas och dylik anmälan under alla förhållanden 
behöfva aflämnas i allenast ett exemplar. 
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Olycksfall genom elektrisk ström under år 1908. 
(Meddelande från Elektriska Inspektionen.) 

Under 1908 ha såvidt bekant inom landet inträffat 53 olycksfall, 
hvilka orsakats af elektrisk ström. Af dessa hafva 6 medfört döden, 
3 en högre eller lägre grad af invaliditet och 44 öfvergående skador. 
En indelning af fallen efter spänningen och skadans beskaffenhet 
ter sig sålunda: 

Såsom af denna tabell framgår, kräfde 36 af de inträffade 
skadorna eller 68 % af hela antalet en läketid af mindre än 30 dagar 
och voro således af jämförelsevis lindrig beskaffenhet. En del af 
dem voro mycket obetydliga och de skadade återställda inom några 
timmar till ett par dagar. 

En sammanställning af de under senare åren inträffade olycks
fallen ter sia: sålunda: 

Liksom under föregående år hafva de under år 1908 inträffade 
skadorna i de allra flesta fall drabbat personer, som i en eller annan 
egenskap varit anställda eller sysselsatta vid resp. anläggningar. 

Af dessa voro: 
27 maskinister, montörer eller eljest elektrotekniskt mer eller 

mindre sakkunniga personer, 
17 personer tillhörande andra yrken, som under sitt arbete haft 

att begagna sig af de elektriska apparaterna (motorströmbrytare, 
handlampor etc.) och 



OLYCKSFALL GENOM ELEKTRISK STRÖM UNDER ÅR 1908. 461 

4 personer, som arbetat inom resp. lokaler, men icke haft a t t 
befatta sig med de elektriska ledningarna, utan af okynne, okunnig
het eller olyckshändelse berört dem. 

Endast 5 utomstående personer skadades af elektriska ledningar 
nämligen 3 på grund af eget eller andras okynne, 1 på grund af 
en felaktigt anordnad jordplåt och 1 genom särskild tillfällighet. 

För a t t gifva en föreställning om, i hvad mån de olika delarna 
af de elektriska anläggningarna visat sig medföra fara, sammanföras 
de inträffade döds- och olycksfallen här nedan i vissa grupper allt
efter de apparater, ledningar e tc , af hvilka de föranledts. 

Högspänningsinstrumenteringar hafva förorsakat 1 dödsfall och 
6 olycksfall, hvilka drabbat 1 elektrisk maskinist på grund af okynne 
(död), 3 erfarna elektriker på grund af tillfällig glömska och 3 elek-
triker vid insättning eller undersökning af säkerhetsmetaller under 
spänning. 

Högspänningsledningar i och invid byggnader ha dödat 1 och 
skadat 2 arbetare, som af okunnighet berörde ledningarna. Dess
utom ha 3 olycksfall inträffat genom kortslutning vid arbete å spän
ningsförande 600 volts spårvägsledningar. 

Högspänningslinier i öfrigt ha dödat en och svårt skadat en annan 
person, hvilka af okynne klä t t ra t upp i fackverksstolpar, samt skadat 
en person, därigenom att en båtmast kom i kontakt med ledningen. 

Vid motorströmbrytare ha i 6 fall brännskador uppstått vid från-
och tillslagning af 500 och 600 volts motorer. Under föregående år 
ha dylika skador inträffat jämväl vid 380 volt. D e s s a fa l l ä ro 
a n m ä r k n i n g s v ä r d a och v i s a , a t t de h i t t i l l s b r u k l i g a m o t o r 
s k å p e n i cke ä ro t i l l f r e d s s t ä l l a n d e . Motorskåpen måste för
hindra, at t en uppkommande ljusbåge slår ut på den manövrerande. 
Dessutom måste blanka spänningsförande delar under alla förhållan
den vara på ett tillförlitligt sätt skyddade mot beröring. 

Handlampor. En 230 volts växelströmshandlampa har medfört 
döden, en 110 volts likaså, den senare genom spänningsförhöjning 
på grund af åskslag. Dessutom ha 4 personer skadats genom växel
ströms-handlampor (1 vid 110 volt under ogynnsamma förhållanden 
och 3 vid 220 volt). 2 lindrigare brännskador ha uppkommit genom 
kortslutning i ledningssnöret vid likström 110 resp. 220 volt. Till
förlitlig konstruktion af handlamporna är oeftergiflig. V ä x e l s t r ö m 
af 220 v o l t s s p ä n n n i n g ä r a l l d e l e s o l ä m p l i g för h a n d l a m p o r 
a p l a t s e r , dä r i s o l e r a n d e golf s a k n a s e l l e r d ä r å t k o m l i g a 
j o r d f ö r b u n d n a fö r emå l f i n n a s . 

Jordförbundna ledningar, hvilka erhållit spänning därigenom att 
ström framgått i dem eller i närliggande jordledningar, hafva fram
kallat 1 dödsfall och 2 olycksfall. 
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380 volts trefasledningar hafva, utom vid ofvannäinnda hand
lampor, föranledt 1 dödsfall (en motorledning inomhus) och 4 olycks
fall, hvaraf 2 vid luftledningar, 1 vid en felaktig jordkabel och 1 
vid en kranledning i en verkstad. 

I profrum hafva 8 i allmänhet lindrigare skador uppstått vid 
vårdslös handtering af hög- och lågspänningsledningar. 

Förutom ofvannämnda fall hafva vid l å g s p ä n n i n g s l e d n i n g a r 8 
skador uppkommit, nämligen genom kortslutning vid arbete å in-
strumenttaflor (220 volt likström), manövrering af strömbrytare (3 
fall vid 380 volt trefas, 1 vid 220 volt likström), utbyte af säker
hetsmetaller (110 volt likström) etc. Dessa fall visa bl. a., att äfven 
lagspänningsapparater i möjligaste mån böra vara inneslutna. 

Härnedan beskrifvas de under 1908 inträffade dödsfallen samt 
sådana olycksfall utan dödlig utgång, som äro i ett eller annat af-
seende mera anmärkningsvärda. 

Olycksfall med dödlig utgång. 

1) Högspänningsinstrumentering. 1 Frykfors kraftstation hade den 20-årige 
3:dje maskinisten af okynne eller under lek jämte en obehörig person begifvit sig upp i 
högspänningsrummet, som passerades af högspänd ström (34,000 volt) från annan kraft
station, medan Frykfors-stationea för tillfället stod stilla. Han torde ha halkat, och 
berörde därvid en i en vertikal öppen cell monterad högspänningsledning samt föll död 
och svårt bränd till golfvet. 

Det synes r åd l ig t , a t t i högspänningsrum förse de från golfvet lä t t 
å tkoml iga ledningarna och s ä r s k i l d t de ve r t ika la ledningar, som passera 
genom golfvet , med skydd mot ofr ivi l l ig beröring. 

2) Högspänningsledning vid byggnad. En snickeriarbetare, 28 år gammal, 
hade beordrats att måla ett järnstativ på transformatorhnset vid Skellefteå (30,000 
volt). Mot gifven order och varningar hade han rest en stege mot väggen och påbörjat 
arbetet, innan strömmen blifvit frånkopplad. Han blef illa bränd och föll död till marken. 

3) Högspänningslinie. En 19-årig flottningsarbetare klättrade af okynne upp 
i ett af de fackverkstorn, som uppbära Svanö aktiebolags ledning vid dess korsning 
med det s. k. Svanösundet för att visa, att det ej >var farligt» att röra ledningarna 
(40,000 volt). Han blef illa bränd, föll från c:a 25 meters höjd ned på den under
liggande berghällen och fick krossår i hufvndet, men bröt ej lemmar eller rygg. Han 
fraktades till läkare och var vid sans omkring 2 timmar, men dog under transporten 
från läkaren. 

Het synes nödvändigt a t t genom t ä t beklädnad el ler t agg t råd eller 
på annat sä t t förhindra k l ä t t r i n g i sådana fackverks to lpa r , som kunna 
bes t igas utan hjä lp af stege. 

4) Handlampor. En 27-årig kisbrännare vid sulfitfabriken Göta anträffades 
liggande död å den fuktiga marken med en 230 volts handlampa i handen (400 volt 
trefas). Efter hvad omständigheterna visade, hade han velat utbyta handlampans glöd
lampa emot en ny och därvid berört lampans skrufgänga. 

Den i f rågavarande spänningen och den använda lampkonst rukt ionen 
äro absolut o lämpl iga på denna plats . 

5) En 22-årig gjntare vid Finshyttans gjuteri använde under sitt arbete en 110 
volts handlampa, som matas från en trefas-transformator för 20,000/190 volt. Ett åsk
slag inträffade, hvarvid högspänningsåskledarnas jordplåt antog betydande spänning 
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till jord. Denna spänning torde ha meddelat sig till den omedelbart intill nedlagda 
jordplåten för det lågspända systemets nollpunkt och därigenom till hela lågspännings-
nätet. Öfverslag skedde från handlampans skrufgänga till dess skal och. skyddskorg, 
och mannen, som höll lampan, dödades. Samtidigt inträffade öfverslag i flera å marken 
liggande lampor. 

En fe lakt ig anordning af jordförbindningarna är sknld t i l l olyckan. 
6) 380 volts ledning. I ett motorrum vid Falu grufva hade ett motorskåp bort-

tagits och de blanka kabelskorna lämnats oskyddade och under spänning (380 volt). 
En 19-årig krossare, som tillfälligtvis arbetade i rummet, fattade af okynne, trots 
varning, med händerna om ett par af kabelskorna och fastnade. Ingen af de när
varande vågade rycka loss honom, ehuru detta kunnat ske utan ringaste fara genom 
att fatta tag i hans kläder. Då strömmen hunnit brytas i transformatorhuset, var 
mannen död, och upplifningsförsöken voro fruktlösa. 

Olycksfall utan dödlig utgång. 

7) Högspänningsinstrumentering. En vid Oerlikon anställd 26-årig montör, 
som monterat och alltså väl kände instrumenteringen i Trollhätte kanal- och vatten
verks provisoriska kraftstation vid Trollhättan (50,000 volt), skulle undersöka en hög-
spänningsströmbrytare, som blifvit felaktig. Han öppnade frånskiljaren å ena sidan 
om strömbrytaren, men glömde den å den andra (åt samlingsskenorna). Då han satte 
sig framför strömbrytaren, enligt egen nppgift, utan att vidröra den, inträffade ett 
öfverslag till hans händer, som framkallade mycket svåra brännsår å dessa, å fötterna 
m. m. (läketid c:a 3 månader med för framtiden bestående men). Han föll, men för
lorade ej sansen. À golfvet framför strömbrytaren, som utgjordes af 1" träplankor, 
funnos två brända märken — ett hål genom träet till plåtbeklädnaden på undersidan 
och ett märke vid en genom plankan gående spik. 

Fa l l e t v isar faran för en ensam person a t t arbeta i högspännings-
rum: Et t väl i soleradt golf (trä på porslin, asfalt eller dylikt) är af stor be
tydelse i dy l ika rum. 

8) Ett likartadt fall inträffade i Göteborgs elektricitetsverk, hvarvid en hos 
Lahmeyer anställd c:a 30-årig montör, som monterat högspänningsinstrumenteringen, 
skulle företa en omkoppling å denna, men glömde att frånslå vederbörande strömbrytare. 
Han fick fasspänningen, 3,500 volt, genom kroppen, men bibehöll sansen och kastade sig 
loss från ledningen. Brännsår å händerna, i ryggen m. m. 

9) En maskinist vid Malgöns kraftstation i Trollhättan skulle företaga ett arbete 
bakom instrumenttaflan. Stationen stod stilla, och maskinisten trodde sig äfven ha 
frånslagit en från en parallellkopplad kraftstation inkommande ledning (3,300 volt), 
men glömde därvid, att denna kort fornt bytt plats med en utgående ledning, hvarför 
de uppsatta skyltarna voro missvisande. Han erhöll fasspänningen, 1,900 volt, genom 
kroppen, men bortrycktes genast af driftsingeniören, som äfven befann sig bakom taflan, 
och undslapp lindrigt. 

Hade han varit ensam, hade följderna knnnat bli de svåraste. 
10) Maskinisten i Ströms bruks kraftstation vid Forssa fick högspänd ström genom 

kroppen med åtföljande brännsår å båda händerna (läketid c:a 2 veckor) och ena foten 
(läketid c:a 3 månader). Han skulle insätta en smältpatron i en oljesäkerhetsapparat, 
hvarvid en troligen tidigare spräckt isolator gick sönder, och han träffades af den ljus
båge, som uppkom mellan ledningen och järnet. Den skadade foten stod på en jord
förbunden durkplåt, den oskadade på cementgolfvet. Maskinisten föll omkull, men blef 
ej döfvad. Han torde ha varit utsatt för en del af fasspänningen (6,000 volt). 

11) Högspänningsledningar i och invid byggnader. En 28-&rig arbetare vid 
Silfvergrufvans trämassefabrik hade trots varning tagit sig för att med en borste af-
damma en 5,000 volts ledning, som var uppsatt 3'/s meter öfver golfvet i sliphuset. 

34—09204 
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Den skadade blef hängande å ledningen till dess strömmen efter ungefär en minut hann 
afbrytas, då han nedföll. Svåra brännskador, båda händerna amputerade. 

12) I samband med dödsfallet 2) här ofvan inträffade ett olycksfall i transfor-
matorshaset vid Skellefteå. En arbetare skulle inifrån transformatorhuset räcka en 
färgpyts genom de högspända ledningarnas införingshål till den på stegen utanför 
stående. Han tror sig därvid med pytsen ha kommit nära eller möjligen berört den 
andres hufvnd och erhöll en häftig stöt och några brännsår. 

13) Sögspänningslinier. Ett olycksfall af samma art som dödsfallet 3) här 
ofvan inträifade å kraftledningen Trollhättan—Skara (50,000 volt), i det att en arbetare, 
som förut tjänstgjort som handtlangare vid ledningens byggande, i berusadt tillstånd 
klättrade upp i en c:a 14 m. hög fackverksstolpe och med ena foten berörde ledningen. 
Han erhöll svåra brännsår (läketid c:a 3 månader) och föll, men uppfångades af en å 
stolpen anbragt fångarm och hjälptes ned. Han återkom omedelbart till sans. A stol
pen fanns varningsanslag. 

14) Ett tämligen säreget fall inträffade vid Bofors bruk, därvid en utomstående 
person skadades. En högspänd ledning (7,500 volt) är dragen 68 meter öfver marken 
längs en sjö. Vid ilanddragningen af en pråm kom dennas mast i beröring med led
ningen, och en båtkarl erhöll brännskador å händerna m. m. (läketid 35 dagar). 

15) Handlampor. En plåtslagare, som var sysselsatt på ett lokomotiv vid statens 
järnvägars verkstad i Östersund hade i ena handen en handlampa (trefas 110 volt till 
jord), hvars ledningssnöre antagligen var skadat vid lampans handtag, och höll sig 
med den andra handen i ett längs lokomotivpannan gående järnräck. Han erhöll en 
stöt och kunde ej genast släppa lampan, utan föll ned från lokomotivet och ådrog sig 
i fallet lindrigare skador. Återställd efter 6 dagar. 

16) En syreberedare vid Svanö sulfitfabrik fastnade å en handlampa och föll 
omkull, men undslapp med lindrigare skador (läketid 15 dagar), emedan en kamrat hade 
sinnesnärvaro att frånrycka honom lampan. Olyckstillbudet är allvarligt, emedan det 
inträffade i syrehuset, lampans spänning var 220 volt till jorden och golfvet — cement
golf — vått. Den för handlampan afsedda spänningen i fabriken är 25 volt, men 
mannen hade på eget bevåg och mot order inkopplat en lampa på den öfriga belysningen. 

17) Jordledningar. En 32-årig montör höll i Frånö sulfatfabriks transformatorhus 
på att med högra handen utföra något arbete vid en högspänd (40,000 volt) strömtrans
formator, från hvilken emellertid spänningen var frånslagen. Under det han stod ned-
hukad på cementgolfvet med vänstra handen hvilande på en järnskärm, genomgicks 
plötsligt hans kropp af en stark elektrisk ström, som orsakade svåra brännsår i vänstra 
handen och båda fötterna (läketid 59 dagar). Samtidigt hördes i transformatorhuset 
starkt dån, och automaterna i kraftstationen slogo ut. Hur olyckan uppkommit, har 
icke kunnat konstateras, men torde förloppet varit följande: i cementgolfvet, rakt nnder 
montörens fötter, fanns en järnbalk, väl jordförbunden (c:a 4 ohm). Järnskärmen, mot 
hvilken montören stödde vänstra handen, låg i kontakt med järn, som gingo upp i 
taket. Till sistnämnda järn, hvilkas motstånd till jorden var c:a 240 ohm, torde vid 
en urladdning af en eller annan art ett öfverslag skett, antagligen från de ofvanför 
befintliga åskledarna, hvarvid strömmen gått vidare genom montörens kropp till jära-
balken i golfvet och därifrån till jorden. Om ofvannämnda järn varit metalliskt för
bundna med den ofvannämnda väl jordförbundna järnbalken, torde olyckan icke inträffat. 

18) Vid Fagersta bruk kom en person, sysselsatt med en järnvägsvagn, att trampa 
i det invid banan varande diket och erhöll härvid så kraftig ström, att han ej själf 
kunda förhjälpa sig därifrån. Ej heller kunde hans arbetskamrater bistå honom förrän 
strömmen afstängts från en i närheten uppställd motor, trefas 2,000 volt. Den skadade 
led efteråt af rubbningar i hjärtverksamheten och andningen, men var återställd inom 
24 dagar. Motorlindningens O-punkt hade af misstag förbundits med en i diket nedlagd 
jordplåt, och ström hade därifrån framgått till en annan punkt af nätet, som äfven 
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varit i förbindelse med jorden. Jordplåtens motstånd Tar så stort, att kortslutning ej 
framkallades, och i marken omkring densamma uppkom spänningsskillnad med ofvan 
relaterade påföljd. 

19 Se 20) 380 volts ledningar. Tvänne montörer vid Trollhätte kanal- och vatten
verk skadade sig vid arbete å 380 volts luftledningar. I ena fallet skulle montören 
skilja 2 hopsnodda luftledningar, ehuru de voro spänningsförande. Han stod å stolpen 
med stolpskorna i beröring med en jordförbunden armerad kabel och erhöll således fas
spänningen 220 volt genom kroppen. Han gled utför ledningen och blef hängande, t i l l 
dess strömmen afbröts, då han nedföll. Skador uppkommo i fötterna genom stolp
skorna. (Återställd efter 4 dagar). 

Det andra fallet inträffade under liknande förhållanden, dock hade montören här 
utskrufvat säkerhetspropparna för ledningen. I säkerhetsapparaten upptäcktes emeller
tid sedermera en tennbit, som torde ha åstadkommit kontakt. Den skadade var efter 
10 dagar åter i arbete, men voro brännsåren läkta först efter l1,'» månad. 

L e d n i n g s n ä t för 3 8 0 v o l t t r e f a s k r ä f v a v i d a s t ö r r e f ö r s i k t i g h e t f r ån 
m o n t ö r e r n a s s i d a än h v a d som ä n n u a l l t j ä m t b e s t å s dem. V i d a r b e t e på 
en l e d n i n g s k a l l d e n n a och n ä r l i g g a n d e t r å d a r o m s o r g s f u l l t f r å n s k i l j a s 
f r å n s t r ö m k ä l l a n . 

21) En trefasig järnarmerad kabel, 220 volts spänning ti l l jorden, nedlagd nnder 
spåren vid Bodens järnvägsstation, hade fått jordledningsfel på en fas. Okynniga 
pojkar, som märkt spänning i marken, hade nedstuckit en järntråd invid kabeln, för
enat denna med ett järntrådsstaket och roade sig med at t narra folk att röra vid 
staketet. En af de narrade, en kraftig karl, fastnade å stängseltråden och föll till 
marken. Tillstädeskommande personer lösryckte honom, och han slapp undan med 
brännskador i handen. 

Yrkesinspektionen i Sverige under år 1907. 
(Efter den af Kungl. Kommerskollegium utgifna publikationen »Yrkesinspektionens 

verksamhet år 1907.) 

Registrerade arbetsställen. Enligt af yrkesinspektörerna förda re
gister öfver sådana arbetsställen, som äro eller antagas vara före
mål för inspektion, skulle antalet dylika arbetsställen under år 1907 
hafva utgjort: 
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Inspekterade arbetsställen. Af 19,377 registrerade arbetsställen in
spekterades under ar 1907: 

Af ifrågavarande 2,131 arbetsställen med tillsammans 66,160 
arbetare hafva 862 arbetsställen med tillhopa 11,567 arbetare blifvit 
under år 1907 för första gången inspekterade. Antalet arbetsställen, 
som, sedan lagen angående skydd mot yrkesfara den 1 juli 1890 
trädde i kraft, minst en gång besökts af yrkesinspektör, utgjorde 
vid 190" års utgång 14,281 eller 73-7 % af de arbetsställen, som an
ses 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 4,324, däraf 
2,084 vid arbetsställen, som under året för första gången undergått 
inspektion. 

Dessa anvisningar kunna fördelas på följande sätt: 

Beträffande skyddsanordningarna åtföljes berättelsen af ett 20-tal 
skisser, utvisande deras beskaffenhet i olika fall, samt dessutom af 
5 bilder af några utländska fabriksanlägggningar. 

Ångpannor. Genom ångpanneägares direkta försorg hafva 2,328 
ångpannor under året underkastats besiktning och prof ning, hvar-
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jämte 2,648 ångpannor stått under kontroll af Norra och Mellersta 
samt Södra Sveriges ångpanneföreningar. 

Af de till ofvannämnda 2,328 besiktningar hörande och till yr
kesinspektionen insända protokollen hafva 485 eller 208 % gifvit 
anledning till anmärkningar rörande pannornas beskaffenhet, arma
tur etc. 

Explosioner. Under året har inträffat dels en explosion af ett 
cirkulationsrör till en ångpanna inom Gräfie distrikt, hvarvid två 
personer omkommo och tre erhöllo brännskador, dels en ångpanne
explosion inom Malmö distrikt, sannolikt förorsakad genom torrkok
ning, hvarvid en person omkom, samt slutligen inom Stockholms 
distrikt en explosion af ett hufvudångrör, därvid dock ingen person 
blef skadad. 

Öfriga explosioner äro den vid Ludvigsbergs Mek. Verkstad, då 
en under profning varande tryckaccumulator exploderade, hvarvid 3 
personer omkommo och en skadades, den vid tekniska fabriken He-
Jios, dä en destillationsapparat exploderade och skadade 5 personer, 
en rörexplosion vid en Dieselmotor, därvid maskinisten svårt skada
des, samt slutligen en exploderande bakugn inom Härnösands distrikt 
därvid dock ingen skadades. 

Äfven inom sprängämnesindustrien har under år 1907 en ex
plosion ägt rum, dock utan att förorsaka något olycksfall med 
dödlig utgång. Explosionen förorsakades af elektriska ledningstrådar, 
hvilkas isolation afskafts mot ett plåttak. Tack vare verkmästarens 
rådighet fick personalen tid att rädda sig, men trenne byggnader för
stördes. En annan olyckshändelse ägde rum vid Annelöfs krutbruk, 
då 20 ton färdigt normalkrut uppbrann utan att förorsaka explosion, 
och då icke heller explosion af ett närliggande krutupplag inträffade, 
till följd af personalens rådighet och mod. Som händelsen inträffade 
vid ombyte af natt- och dagskift just då personalen aflägsnat sig 
från byggnaden, blef ingen skadad. 

En egendomlig tilldragelse relateras i sprängämnesinspektörens 
berättelse. En person begick ett nidingsdåd genom att inlägga 6 à 8 
dynamitpatroner i en fotogenmotorcylinder i afsikt att spränga per
sonal och egendom i luften. Resultatet blef emellertid, att dyna
miten ej exploderade, men väl häftigt förbrann, hvarigenom gas
trycket så ökades, att motorvefven sönderbröts och den 140 kg. tunga 
cylindern kastades mot taket, dock utan at t sprängas, hvarigenom 
ej heller någon skadegörelse å person synes hafva inträffat. Orsaken 
till detta förhållande förklaras ligga däri, at t dynamiten på ytan 
genomdränktes af fotogen innan explosionerna började i motorn, och 
då den rena dynamitens antändningstemperatur är högre än foto
genens kunde den under den fotogendränkta ytan varande rena dy
namiten ej antändas, förrän ytlagret uppbrunnit. Till följd häraf 
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brann blott den fotogendränleta delen, af dynamiten, hvilket visser
ligen förorsakade ökadt gastryck men icke någon verklig explosion. 

Olycksfall. Till yrkesinspektionens kännedom hafva under året 
kommit 12,033 olycksfall i arbete, däraf 104 med dödlig utgång, 
inom samtliga ti l l yrkesinspektionens verksamhet hörande industri
ella anläggningar. På de olika distrikten fördelas de sålunda: 

Fosfornekros. Tvänne lindriga fall af denna sjukdom ha kommit 
till yrkesinspektionens kännedom, båda vid en tändsticksfabrik i 
Göteborgs distrikt. 

Minderåriga. Enligt hvad som kommit till yrkesinspektörernas 
kännedom, ha under år 1907 minderåriga arbetare haft anställning vid 
3,963 sådana arbetsställen, vid hvilka lagen angående minderårigas 
och kvinnors användande till arbete i industriellt yrke äger tillämp
ning. Från 3,932 af dessa arbetsställen hafva föreskrifha register
böcker inkommit t i l l vederbörande yrkesinspektör. 

Af tabellen å sid. 472—475, hvilken utgör ett sammandrag af upp
gifterna i samtliga inkomna registerböcker, inhämtas bland annat, a t t 
sammanlagda antalet minderåriga arbetare, som under år 1907 någon 
längre eller kortare tid sysselsatts vid omförmälda arbetsställen, 
utgjort 65,942, hvaraf 46,879 manliga och 19,063 kvinnliga. I tabel
len äro dessa minderåriga fördelade dels på industrigrupper, dels ock 
på 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 byt t anställning. Med anledning häraf torde det få anses 
vanskligt, för a t t ej säga omöjligt, at t noggrant angifva det största 
antal minderåriga, som under någon del af året samtidigt sysselsatts 
i industriellt yrke. Af tabellen inhämtas emellertid, att antalet af 
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de vid årets slut i arbete kvarstående minderåriga uppgick t i l l 
37,650, men måste detta antal anses vara betydligt mindre än det 
bögsta antalet, då bland annat vid denna tidpunkt af året flertalet 
af de i säsongarbete sysselsatta minderåriga äro ur registerböckerna 
afförda. 

Hvad angår öfverträdelser af minderårighetslagen, hafva 285 
yrkesidkare anmälts t i l l åtal härför, och äro här nedan de därvid 
anmälda förseelserna fördelade efter de paragrafer af lagen, mot 
hvilka de ägt m m : 

Af tabellen framgår vidare, att under år 1907 40,908 minder
åriga 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 under år 1907 ett större eller mindre an
tal minderåriga varit föremål för läkarbesiktning än hvad fallet var 
under år 1906. 

Af anförda tabell inhämtas jämväl, a t t utaf de minderåriga ar
betare, som undergått besiktning, 135 af besiktningsläkarne meddelats 
förbud att fortsätta i arbete och 678 blifvit förflyttade till lättare 
arbete. 

Anmälan till Konung-ens befallnîngshafvande. I 8 särskilda fall har 
yrkesinspektör under året måst göra anmälan hos Konungens befall-
ningshafvande för a t t få föreslagna skyddsanordningar genomförda, 
nämligen : 
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Erfarenhetsrön och önskemål. 

Området för skyddslagarnas tillämpning. En yrkesinspektör uttalar 
önskvärdheten af att minderårighetslagen utsträckes ti l l att omfatta 
äfven järnvägar i st. f. a t t såsom nu är fallet dessa komma under 
minderårighetsförordningen. Fördelen med denna förändring skulle 
blifva, att öfvervakandet af lagens tillämpning då ålåge yrkes
inspektionen i st. f. såsom för närvarande är fallet hälsovårds-
och kommunalnämnderna. Samma önskemål uttalas beträffande ut
sträckning af yrkesfarelagen af den 10 maj 1889. 

Sättet för skyddslagarnas handhafrande. Yrkesinspektören i Örebro 
distrikt framhåller, at t den tidsutdräkt, som ett hänvändande till 
Kungl. Maj:ts befallningshafvande i enlighet med 8 § af yrkesfare
lagen medför, kan innebära allvarlig fara för olyckshändelse, och 
anser därför, a t t yrkesinspektör borde äga befogenhet att i nödfall 
själf meddela förbud för fortsatt drift af en anläggning. 

P å framställning af yrkesinspektören i Härnösands distrikt och 
med stöd af 10 § af minderårighetslagen har Kungl. Maj:ts befall
ningshafvande i Västerbottens och Norrbottens län utfärdat förbud 
mot minderårigas sysselsättning vid kapsågar inom nämnda län. 

För att göra minderårighetslagen mer effektiv föreslår yrkes
inspektören i Härnösands distrikt en lagändring i syfte att straff
påföljden för öfverträdelse af lagen, f. n. endast böter, skulle skär
pas t i l l at t medföra förbud mot användning af minderåriga på viss 
plats och under viss tid. Dylikt förbud skulle på yrkesinspektörs 
eller bergmästares framställning meddelas af Kungl. Maj:ts befall
ningshafvande, hvarjämte det skulle åligga allmän åklagare att beifra 
öfverträdelse af dylikt förbud äfven om angifvelse ej skett. 

Samma yrkesinspektör påpekar fall, då minderårighetslagen 
kringgås med användande af en ej fullt sträng tolkning. Därvid 
tillgår så, a t t den minderåriga »hjälper far» eller annan anförvandt, 
hvarvid han förklaras ej vara i arbetsgifvarens tjänst och ej heller 
finnes upptagen i registerböckerna. Därvid kan det dock hända, a t t 
den, som medför dylik hjälp, erhåller en något högre aflöning än 
andra. Då minderårighetslagen tydligen förbjuder användande af 
vissa minderåriga inom industriellt arbete, är tillvägagångssättet 
tydligen lagstridigt, och vederbörande arbetsgifvare ansvarig härför, 
vare sig nu den som drifver rörelsen eller den minderåriges anför
vandt skall i påkommande fall anses såsom arbetsgifvare. 

Nya skyddslagar. Liksom förut skett, framhålles äfven detta år 
behofvet af en särskild ångpannelagstiftning med föreskrifter bl. a. 
om skyldighet för industriidkare at t anmäla hvarje ångpannean
läggning, innan den tages i bruk, om profning af ångpannor, ar-
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matur och rörledningar, om kvalificerad personal för anläggningarnas 
skötsel, om handeln med gamla ångpannor etc. 

Olycksfallsanmäliiingarna. Dessa äro så tillvida ofullständiga, a t t 
icke alla olycksfall, som bort anmälas, också bliivit anmälda enligt 
hvad yrkesinspektören i Härnösands distrikt anser sig hafva funnit 
genom jämförelse mellan antalet olycksfall vid Statens järnvägar 
och inom industrien i öfrigt inom Jämtlands och Norrbottens län. 
Som olycksfallens fullständiga anmälande är af stor betydelse för 
yrkesinspektionens verksamhet, ämnar nämnda yrkesinspektör åter
komma till denna fråga ett annat år. 

Yrkeshemligheter. Något undantagande af arbetsplats från be
siktning af vederbörande yrkesinspektör på den grund, at t industri-
idkare önskat bevara vissa yrkeshemligheter, har icke under året 
förekommit. 

Yrkesinspektionens öfriga verksamhet. Yrkesinspektörerna hafva 
under år 1907 varit kallade t i l l gemensamma öfverläggningar från 
15—23 april inför föredraganden af ärenden rörande fabriker och 
handtverk hos K. Kommerskollegium. Därvid behandlades följande 
ärenden: 

Yrkesinspektionens cirkulär n:o 10 rörande konstruktion m. m. 
af vissa lump- och cellulosakokare granskades och underkastades en 
del mindre förändringar. 

Upprättades på begäran af ångpanneföreningarna ett gemensamt 
redovisningsformulär för nämnda föreningar. 

Fem skisser utarbetades öfver armaturens placering vid olika 
kokare. 

Yrkesfarelageng revision. Med anledning af yrkesinspektörernas 
olika önskemål anför Kollegium, at t en kommitté sedan den 20 janu
ari 1905 arbetar på revision af yrkesfarelagen, och skall densamma 
taga framställningarna i öfvervägande. 
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Sammandrag af uppgifter rörande minderåriga 
(Enligt de till yrkesinspektionen 
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arbetare i industriellt yrke under år 1907. (Forts.) 
ingångna registerböcker). 
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(Forts.) Sammandrag af uppgifter rörande minderåriga 
(Enligt de till yrkesinspektionen 
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ingångna registerböcker). 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1909. 

(Preliminär redogörelse.) 

Första kvartalet. 

Af förut redovisade under år 1908 påbörjade arbetsinställelser 
kvarstodo vid första kvartalets början såsom olösta: 

n:r 29, 68, 71, 88, 140, 191, 213, 221, 234, 244,257,258,260,261, 
263, 265, 267, 272, 273, 285, 290, 291, 292 och 293. 

När n:r 71, 88, 221, 244, 261, 263, 273 och 290 af slutats, finnes 
angifvet i föregående redogörelser. 

Af öfriga konflikter hafva n:r 191, 213, 258, 260 och 265 nu
mera ej karaktär af aktuella arbetsinställelser. 

Af återstående 11 arbetsinställelser äro såvidt kändt 4 afslu-
tade, nämligen: 

N:r 267, berörande grofarbetare i Visby, påbörjad d. 5 okt. 1908, afslntad d. 12 
juni innevarande år på i hufvudsak arbetsgifvarens villkor. 

N:r 285, berörande arbetare vid Brusafors sulfitfabrik (Kalm. 1.), påbörjad d. 10 
nov. 1908, afslntad under sistlidne maj genom kompromiss i hufvudsak enligt arbets
gifvarens villkor. 

N:r 291, berörande arbetare vid Nybble sågverk (Söderm. 1.), påbörjad d. 7 dec. 
1908, afslntad d. 8 sistlidne mara i enlighet med arbetarnes fordringar. 

N:r 292, berörande stenhuggare vid Vånevik, påbörjad d. 19 dec. 1908, afslntad 
d. 22 sistlidne april genom kompromiss i hufvudsak enligt arbetarnes fordringar. 

Af ifrågavarande konflikter kvarstå sålunda vid denna redo
görelses afgifvande såsom pågående arbetsinställelser n:r 29, 68, 140, 
234, 257, 272 och 293. 

Af under 1909 års första kvartal påbörjade arbetsinställelser 
redovisas härnedan 41, h vilka, enligt nu tillgängliga uppgifter, direkt 
berört inalles 52 arbetsgifvare och 3,630 arbetare. Af konflikterna 
hafva 16 börjat i januari, 14 i februari och 11 i mars. (För 
första kvartalet under år 1908 voro de motsvarande siffrorna: 79 på
började arbetsinställelser — 27 i januari, 21 i februari och 31 i mars 
— hvilka direkt berörde 104 arbetsgifvare och c:a 4,500 arbetare.) 

I hvad mån de olika yrkesgrenarna berörts af de under kvar
talet påbörjade arbetsinställelserna framgår af tabellen å sid. 479. 

Till sin karaktär äro 27 arbetsinställelser strejker, 7 lockouter 
samt 7 af blandad, obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 

Antalet direkt berörda arbetsgifvare är med ett undantag kändt 
i samtliga fall och uppgår, som nämndt, till 52. Hela antalet direkt 
berörda arbetare utgör enligt tillgängliga uppgifter 3,630. 
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Af dessa arbetsgifvare och arbetare berördes 27 arbetsgifvare 
och 2,309 arbetare af ofvannämnda 27 strejker, 18 arbetsgifvare och 
865 arbetare af de 7 lockouterna samt 7 arbetsgifvare och 456 arbe
tare af de 7 arbetsinställelserna af blandad, obestämbar eller ej upp-
gifven karaktär. 

Antalet under första kvartalet förlorade arbetsdagar t i l l följd af 
konflikter, p å b ö r j a d e under samma kvartal , utgjorde såvidt kändt 
närmare 72,000. 

Y t t e r l i g a r e t i l l k o m m a omkr. 38,000 under årets fjärde kvartal 
förlorade arbetsdagar till följd af konflikter, påbörjade under ar 1908. 
Dessa förlorade arbetsdagar fördela sig på olika industrier sålunda: 

Arbetsgifvarne hafva i 18 fall varit helt eller delvis organise
rade; i 23 fall hafva de icke tillhört organisation eller saknas upp
gift härom. 

Arbetarne hafva i 30 fall helt eller delvis tillhört facklig orga
nisation; i 11 fall hafva de däremot icke varit organiserade eller 
saknas uppgift om organisation. 

Konflikternas hufvudorsaker voro i 29 fall lönefrågor, i 3 fall 
organisationsspörsmål samt i 9 fall andra orsaker. 

Lönefrågorna gällde i 10 fall löneförhöjning, i 13 fall lönesänkning 
samt i 6 fall andra lönefrågor, t. ex. oförmåga hos arbetsgifvaren 
a t t utbetala till betalning förfallen aflöning, garanterad timlön vid 
ackordsarbete o. s. v. 

Organisationsspörsmålen voro i 2 faD fordran på kollektivaftals 
införande samt i 1 fall andra organisationsspörsmål (fordran på in
förande af personliga kontrakt). 

Under gruppen andra orsaker inbegripas tvister om arbetstiden 
i 4 fall, om arbetares antagande och afskedande i 2 fall, om arbetets 
anordning i 2 fall samt om tolkning af aftal i 1 fall. I 5 fall har 
arbetarnes hufvudfordran uppgifvits vara kombinerad med andra 
yrkanden. 

Beträffande resultatet kan meddelas, a t t af de 41 konflikterna 
hafva 13 bilagts i enlighet med arbetarnes fordringar, 18 hafva 
ledt t i l l arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda 
villkoren, 6 hafva af gjorts genom kompromiss; 4 konflikter äro ännu 
pågående. Af de 6 genom kompromiss afgjorda konflikterna hafva 
3 afslutats i hufvudsak enligt arbetsgifvarens villkor, 1 i hufvud-
sak enligt arbetarnes fordringar samt 2 lösts efter ungefär lika stora 
eftergifter å ömse sidor. 
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En sammanställning af de afslutade konflikternas orsaker och 
resultat, såvidt detta är kändt, ter sig på följande sät t : 

I 6 fall har statens förlikningsman medverkat vid konfliktens 
biläggande. 

Arbetsinställelserna, hvilka samtliga hade lokal karaktär, fördelade 
sig på följande sätt inom de olika delarna af landet: 

Eör öfrigt kan anmärkas, att, enligt de föreliggande uppgifterna, 
36 arbetsinställelser föregingos af förhandlingar parterna emellan, 
under det att i 5 fall några dylika icke ägde rum. 

I fråga om aftals- och kontraktsbrott erkänna arbetarne i 2 fall 
a t t aftalsbrott förelegat. I 1 fall beskylla parterna hvarandra öm
sesidigt för aftalsbrott. I 4 fall framkasta arbetarne mot arbets-

1) Ös t ra Sverige omfattar Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands 
och Östergötlands län; Småland och öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och 
Gottlands län; Södra Sverige: Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län; Västra 
Sverige:Hallands, Göteborgs och Bohus, Älfsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Örebro län : 
Norra Sver ige: Kopparbergs, Gäfleborgs, Västernorrland», Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län. 

2) Uppgift saknas för en konflikt. 
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gifvaren och i 5 fall arbetsgifvaren mot arbetame beskyllning i 
detta afseende. I 8 fall uppgifves samstämmigt intet aftals- eller 
kontraktabrott hafva förekommit; i 17 fall, angående hvilka uppgift 
föreligger endast från den ena parten, besvaras frågan likaledes ne
kande; i 4 fall saknas uppgift härom. 

Vidkommande här redovisade, under 1909 års första kvartal in
träffade 41 konflikter hafva infordrade uppgifter inkommit från 
båda parterna i 26 fall, endast från arbetsgifvare i 9 fall, endast 
från arbetare i 5 fall samt från arbetame och K. Kommerskollegii 
ombud i 1 fall. 

Hela antalet under första kvartalet 1909 pågående (under kvar
talet påbörjade samt från år 1908 kvarstående) arbetsinställelser ut
gjorde 65 med tillsammans c:a 110,000 förlorade arbetsdagar. 

Arbetsinställelser, påbörjade under första kvartalet 1909 inom olika näringsgrenar. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 1, 2, 3, 8, 9 och 10 äro, om de 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1909. 
kvartalet. 
afvika från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. — K. Kommerskollegii ombud. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 
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i Sverige, påbörjade under år 1909. 
kvartalet. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Första 
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i Sverige, påbörjade under år 1909. 
kvartalet. 
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Arbetskonflikter i Norge under åren 1903—1907. 

I den norska statistiska centralbyråns tvänne sist utgifna års
rapporter öfver arbetsmarknaden1 redogöres för å byrån gjorda sta
tistiska sammanställningar af uppgifter rörande arbetskonflikter i 
Norge åren 1903—1907. 

Denna statistik är icke fullständig. Inhämtande å officiell väg 
af primäruppgifter rörande konflikter förekommer icke i Norge, hvar-
för bär ifrågavarande statistik i bnfvudsak stöder sig på arbetare
organisationernas publikationer, såsom Landsorganisationens årsberät
telser, fackförbundens berättelser, den fackliga dagspressen o. s. v. 
samt på arbetsgifvarnes fackliga organ »Meddelelser fra Norsk Ar-
beidsgiverforening». Rörande särskildt den af konflikter förorsakade 
förlusten i arbetsdagar hafva dessutom fackföreningarnes till byrån 
insända månadsrapporter öfver arbetslöshet blifvit använda. 

Som materialet till öfvervägande del utgöres af arbetareorgani
sationernas publikationer, kan statistiken göra anspråk på större 
fullständighet endast beträffande de organiserade arbetarne. För 
konflikter med oorganiserade arbetare, hvilka vid slutet af 1907 
utgjorde c:a 70 % af hela antalet inom industri, bergshandtering, 
handtverk och kommunikationsväsende anställda, hafva endast ap
proximativa beräkningar verkställts. Enligt de upplysningar, som 
förelegat, hafva dock konflikterna med oorganiserade arbetare varit 
af relativt ringa betydelse. 

Den upprättade statistiken afser a t t framställa arbetskonflikter-
nas omfattning och ekonomiska betydelse och meddelar därför endast 
antalet deltagande arbetare, dessas antal förlorade arbetsdagar, ar
betareorganisationernas utgifter för konflikter samt arbetsinställelser
nas varaktighet. 

En sammanställning af dessa uppgifter årsvis meddelas här 
nedan: 

i >Arbeidsmarkedet udgivet af det statistiske centralbureatu IV aarg. 1906 och 
>Arbeidsmarkedet i Norge i aaret 1907>, tilläggshäfte till >Arbeidsmarkedet», utgifven 
af stat. centralbyrån, 1908. 
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Till grund för beräknandet af hela förlusten i arbetsdagar har 
lagts beloppet af det genom Landsorganisationen utbetalda understö
det. Detta understöd utgår med 8 kr. pr vecka och helt betalande 
medlem; dock lämnas intet bidrag under konfliktens första vecka och 
utgår sådant endast t i l l dem, som minst 2 månader före konfliktens 
utbrott varit medlemmar af Landsorganisationen. 

Till följd häraf hafva 8 kr. i understöd beräknats motsvara 6 
förlorade arbetsdagar, hvartill har lagts de organiserade arbetarnes 
antal, multipliceradt med 6 (konfliktens första vecka). Ytterligare 
har tillkommit förlusten för de oorganiserade arbetarne, approxima
tivt beräknad. 

Den starka tillväxt i arbetskonflikternas omfattning, som ut-
tryckes i ofvanstående siffror, torde enligt den statistiska byråns 
uttalande förnämligast böra tillskrifvas de under senare åren ovan
ligt gynnsamma ekonomiska förhållandena, som föranledt kraf på 
löneförhöjningar från arbetarnes sida. Gifvetvis har stegringen äfven 
berott på organisationens framträngande bland arbetarne1. Bland de sär
skilda åren framstår 1907 med ett större antal förlorade arbetsdagar 
än alla de föregående sammanlagda. Räknadt för hela antalet sys
selsatta inom industri, bergshandtering, handtverk och kommunika
tionsväsen var förlusten pr arbetare och år något mer än 2 dagar 
under år 1907, en siffra, som betydligt öfverstiger den för de större 
europeiska industriländerna noterade och närmar sig dea för Sverige 
beräknade medelsiffran för åren 1903—1907. I Finland var dock 
förlusten i arbetsdagar genom konflikter under år 1907 proportions
vis än större, eller 595,860 arbetsdagar. 

I genomsnitt för perioden 1903—1907 var förlusten i Norge endast 
5/e arbetsdag pr arbetare och år, alltså betydligt mindre än den för 
Sverige under samma tid beräknade och understigande motsvarande 
tal för Frankrike och Tyskland. 

Bland de särskilda åren framstå 1903 och 1907 såsom konfliktår 
framför de andra. Dock är 1903 års höga förlustsiffra väsentligen at t 

1 Antalet organiserade arbetare i Norge Tar: 1904 16,000: 1907 (början) 25,000; 
1907 (slntet) 40,000. 
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tillskrilva en enda stor konflikt i Bergen bland järn- och metall
arbetare, omfattande c:a 2,000 man och sträckande sig öfver 10 
veckor. 

Aren 1904 och 1905 utmärkas af ett mycket ringa antal kon
flikter, hvilket anses hafva sammanhängt med den industriella de
pressionen, men för det sistnämnda året med den allvarliga politiska 
ställningen1. 1906 uppstodo till följd af de förbättrade ekonomiska 
konjunkturerna en mängd lönerörelser, som dock till största delen 
afvecklades fredligt. Den största konflikt, som ägde rum detta är, 
framkallades icke af lönekonflikt utan af bageriarbetarnes missnöje 
med den nya lagen för bagerier. 

Den utomordentligt höga förlustsiffran för 1907 är hufvudsak-
ligen at t tillskrifva en omfattande arbetsnedläggelse under sommaren 
inom tramasse- och pappersindustrien, berörande 6,000 organiserade 
och 1,500 oorganiserade arbetare samt vållande en förlust af c:a 260,000 
arbetsdagar. 

Af arbetareorganisationernas publikationer framgår, a t t i öfver-
vägande antalet fall förhandlingar om arbets- och löneförhållanden 
blifvit bragta t i l l slut u t a n a r b e t s n e d l ä g g e l s e . Nämnas kan så
lunda, a t t under år 1907 reglering af löne- och arbetsförhållanden 
genomfördes för icke mindre än 20,000 organiserade arbetare, hvilkas 
årsinkomst därigenom förhöjdes med närmare 3 mill. kr. 

1 Såsom en omständighet af särskildt intresse påpekas i redogörelsen, att medan 
de norska arbetareorganisationerna i allt utgåfvo endast 34,667 kr. till konflikter inom 
riket nnder år 1905, belöpte sig deras understöd till de svenska järn- och metallarbe-
tarne samma år till icke mindre än 135,200 kr. 
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Regeringsåtgärder till befrämjande af den offentliga 
arbetsförmedlingen i Sverige. 

Statsbidrag för år 1908. 

I öfverensstämmelse med kommerskollegii därom afgifna förslag 
har Kungl. Maj:t den 30 juli 1909 anvisat följande understödsbelopp 
for år 1908 åt offentliga arbetsförmedlingsanstalter. 

Cirkulärskrifvelse till landshöfdingarne. 

Den 27 augusti 1909 har k. civildepartementet till landshöfdingarne 
i rikets samtliga län aflåtit följande cirkulärskrifvelse. 

»I skrifvelse den 6 september 1907 har dåvarande statsrådet och 
chefen för kungl. civildepartementet anmodat Kungl. Maj:ts samt
liga befallningshafvande fästa vederbörande landstings, hushållnings
sällskaps och större kommuners uppmärksamhet på nyttan af offentlig 
arbetsförmedling, enhetligt organiserad för helt län eller viss del 
af sådant samt under samverkan med öfriga offentliga arbetsförmed
lingsanstalter. 
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Sedan nämnda år har den offentliga arbetsförmedlingen visat 
en med hänsyn till dess samhällsnyttiga verksamhet synnerligen 
glädjande utveckling. 

Till de 10, endast för vederbörande städer afsedda anstalter, 
som förefunnos vid slutet af år 1907, hafva sålunda kommit 4 läns
anstalter, af hvilka 3 dessutom hafva ett större eller mindre antal 
filialkontor. Vid anstalterna anmäldes under åren 1906—1908 resp. 
;") 1,000, 68,000 och 98,000 arbetssökande samt resp. 51,000, 65,000 
och 67,000 lediga platser, af hvilka 31,000, 37,000 och 40,000 blefvo 
tillsatta. 

At t den offentliga arbetsförmedlingens resultat fortfarande visa 
på framåtgående trots de sedan år 1907 härskande dåliga konjunk
turerna å den industriella arbetsmarknaden, beror otvifvelaktigt 
därpå, att anstalterna, särskildt de nyligen upprättade länsanstal
terna, alltmer ägnat intresse åt tillgodoseendet af landtbrukets be-
hof af arbetskraft, för hvilket syfte äfven särskilda bidrag af stats
medel utöfver eljest utgående kunna anvisas. Af den officiella 
statistiken öfver anstalternas verksamhet framgår nämligen, a t t 
antalet inom jordbruket ined binäringar tillsatta platser, som år 
1906 utgjorde 2,135, år 1907 ökats till 2,799 samt år 1908 ti l l 6,426. 

Under den hittills gångna delen af innevarande år har denna 
utveckling fortsatts, så at t antalet tillsatta platser inom jordbruket 
m. m. under januari—juni är icke mindre än 685 % högre än under 
motsvarande tid föregående år. 

I nådiga cirkulärskrifvelsen den 4 december 1908 har redan 
framhållits betydelsen af, a t t vid tider af arbetslöshet inom de indu
striella yrkena de arbetslösa må genom arbetsförmedlingsanstalter 
erhålla kännedom om de arbetstillfällen, som verkligen stå t i l l buds, 
särskildt å landsbygden, där mångenstädes brist råder på arbetskraft 
för landtbrukets behof. Till följd af såväl de allmänna ekonomiska 
förhållandena som framför allt den nu pågående stora arbetskonflikten 
måste det förutses, att under någon tid framåt ett betydande antal 
arbetare icke skola finna användning inom de industriella yrken 
de förut tillhört. Al l t fortfarande klagar man emellertid i vid
sträckta delar af landet öfver, att nödig arbetskraft saknas för jord
brukets tillbörliga vidmakthållande och önskvärda utveckling. Det 
måste under sådana förhållanden anses som ett betydande allmänt 
intresse att bereda lämpliga former för den lediga arbetskraftens 
öfverflyttande t i l l näringsområden, där den väl behöfves. Då jag 
finner erfarenheten hafva ådagalagt, at t den offentliga arbetsförmed
lingen i detta afseende är af stor betydelse, har jag velat anmoda 
Eder at t , i hvad på Eder ankommer, med ifver befrämja dess ut
veckling inom Edert län och i sådant hänseende göra framställningar 
särskildt till landsting och hushållningssällskap i syfte at t nya an-
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stalter, organiserade framför allt med hänsyn till angelägenheten a t t 
tillgodose jordbrukets behof af arbetskraft, snarast möjligt må träda 
i verksamhet. 

De närmare upplysningar, som för sådant ändamål af Eder anses 
erforderliga, kunna erhållas af kommerskollegium, där jämväl nödiga 
trycksaker rörande den offentliga arbetsförmedlingens betydelse och 
verksamhet tillhandahållas. Stockholm den 27 augusti 1909. 

HUGO HAMILTOX. 

Oscar von Syäoiv.» 

Skrifvelse till kommerskollegium. 

K. civildepartementet har den 3 september 1909 aflâtit följande 
skrifvelse till kommerskollegium. 

»Enligt nu gällande bestämmelser rörande understöd af statsmedel 
till befrämjande af den offentliga arbetsförmedlingen i riket kan, efter 
pröfning i hvarje särskildt fall, understöd erhållas till bestridande 
af kostnaderna för de särskilda anordningar, som vidtagits för arbets
förmedling för landsbygdens behof. 

Frän såväl Kungl. Maj:ts som från vederbörande departements
chefs och Eder sida har vid särskilda tillfällen framhållits vikten af 
a t t utveckla denna gren af arbetsförmedlingen. Uppenbart är emeller
tid, att ett framgångsrikt arbete i sådant syfte skulle i väsentlig 
mån underlättas om de särskilda grunderna, efter hvilka statsbidrag 
skulle kunna erhållas för ifrågavarande ändamål, vore närmare fast
ställda. Då det synes mig kunna antagas, at t numera sådan erfarenhet 
om denna gren af offentlig arbetsförmedling vunnits, at t närmare 
bestämmelser rörande dess ekonomiska understödjande af staten skulle 
kunna utarbetas, får jag härmed anmoda Eder att, i samråd med 
representanter såväl för i riket förefintliga offentliga arbetsförmed
lingsanstalter som för jordbruksnäringen, uppgöra och till civil
departementet inkomma med förslag till närmare grunder för åt
njutande af statsbidrag till befrämjande af arbetsförmedling för lands
bygdens behof. Förslaget bör till departementet inkomma så tidigt 
a t t framställning i ämnet kan göras till nästkommande års Riksdag. 
Stockholm den 3 september 1909. 

HUGO HAMILTON. 

Oscar von Sydow.» 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Maj månad år 1909. 

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 maj månad. 

I nedanstående tablå hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka följande äro afsedda för resp. 
länsområden: Uppsala läns arbetsförmedling med kontor i Uppsala, 
Östergötlands läns arbetsförmedling med, förutom hufvudkontor i 
Linköping, afdelningskontor å 12 viktigare platser inom landstings
området, Kristianstads läns arbetsförmedling med hufvudkontor i 
Kristianstad och afdelningskontor å 5 andra orter1) i länet samt 
Norrbottens läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Luleå och 
afdelningskontor i Boden, Malmberget och Kiruna. 

Anstalten i Eslöf, anordnad af kommunen med understöd af 
Malmöhus läns landsting, trädde i verksamhet den 14 april. 

Öfversikt af verksamheten under maj månad år 1909. 

1) Till de hittillsvarande kontoren i Simrishamn, Ängelholm och Hässleholm ha 
f. o. m. 1 april kommit kontor äfven i Tomelilla och Onsby. 
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På 100 lediga platser kommo: 

Vid de under maj månad verksamma anstalterna gjordes till
hopa 9,105 a n s ö k n i n g a r om arbete (8,176 under maj 1908), 
hvaraf 6,092 af män (5,375 föreg. år) och 3,013 af kvinnor (2,801 
föreg. år). Samtidigt anmäldes 7,740 l e d i g a p l a t s e r (6,306 föreg. 
år), nämligen 3,616 för män (2,639 föreg. år) och 4,124 för kvinnor 
(3,667 föreg. år). Hela antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick ti l l 
4,270 (3,364 föreg. år), af hvilka 2,521 besattes med män (1,845 
föreg. år) och 1,749 med kvinnor (1,519 föreg. år). Vid jämförelse 
med de resultat, som af samma anstalter (utom Uppsala och Norr
bottens läns samt Örebro och Eslöfs kommuners) ernåddes under 
maj månad 1908, finner man sålunda för såväl männen som kvinnorna 
en 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 i öfrigt rörande verksamheten 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 de flesta tillsatta platserna på grofarbete (758) samt jordbruk 
och skogshushållning (607); därefter följde byggnadsverksamheten 
(522), landttransporten (228) samt metall- och maskinindustrien (101). 
Flertalet tillsatta platser för k v i n n o r förekommo inom det husliga 
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arbetet (1,425), hotell-, kafé- och restanrantrörelsen (141) samt jord
bruket (76). 

Beträffande frågan, i hvad mån den offentliga arbetsförmedlin
gens verksamhet berör när in g slifrets olika hufvudgrupper, hänvisas i 
öfrigt t i l l nedanstående tablå (jfr därjämte efterföljande tabeller), 
af hvilken genast framgår, a t t den största frekvensen å de m a n l i g a 
af d e l n i n g a r n e förekommer inom grupperna grofarbete, industri och 
handtverk, jordbruk m. m. samt handel och samfärdsel, medan â de 
k v i n n l i g a af d e l n i n g a r n e gruppen husligt arbete nästan fullstän
digt dominerar. 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo: ') 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
maj 694 platser, hvaraf 563 manliga och 131 kvinnliga; motsva
rande ta l för föregående år voro 581, 455 och 126. 

1) Proportionstal hafva här ej beräknats i de fall, då de absoluta talen äro sma. 
Dessa hafva dock medräknats i summan för »samtliga yrkesgrenar», hvaraf förklaras 
vissa skiljaktigheter mellan de under denna rubrik uppförda talen aamt de detalj
summor, som finnas angifna. 
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Med afseende å dessa uppgifter är a t t märka, at t vid samtliga 
länsanstalter — Uppsala, Östergötlands, Kristianstads och Norr
bottens läns — redovisas alla inom resp. län tillsatta platser såsom 
förefintliga inom orten. 

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

Arbetsmarknadens läge belyses i många hänseenden af de efter
följande tabellerna äfvensom af de här ofvan meddelade sammanställ
ningar, särskildt vid jämförelse med motsvarande ta l under samma 
månad föregående år. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Of van stående relativa ta l ge ett s tarkt intryck af den sedan år 
1907 skedda allmänna försämringen af arbetsmarknadens läge, som 
närmast tagit sig uttryck i en relativt stark ökning af antalet 
arbetsansökningar. 

Då proportionen mellan arbetsansökningar och lediga platser 
under maj detta år ställde sig gynnsammare än under motsvarande 
månad föregående år, så berodde detta, hvad männen angår, väsent
ligen på de under våren 1908 inträffade stora arbetskonflikterna 
inom byggnadsverksamheten och sjötransporten, hvilka dämpade lif-
aktigheten å arbetsmarknaden i dess helhet och därigenom äfven 
försämrade arbetsförmedlingsresultaten. Otvifvelaktigt började äfven 
på våren 1909 en viss allmän lättnad i de tryckta konjunkturerna. 

På 100 lediga platser kommo; 

De nu anförda siffrorna gifva en klar belysning åt den grund
väsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket och 
öfriga yrkesgrenar. Medan arbetarne trängas med hvarandra vid 
försöken at t finna platser inom statsmannanäringarna, så finns inom 
landtarbetet ett stort öfverflöd på anställningar, som af brist på ar
betssökande ej kunna besättas. Otvifvelaktigt har emellertid åter
flyttningen till landet högst väsentligt ökats under inflytande af de 
försämrade konjunkturerna på den industriella arbetsmarknaden. 

Arbetslösheten, som under vintermånaderna ganska starkt fram-
trädt bland säsongarbetarne inom byggnadsverksamheten och tran
sportyrkena samt äfven inom flertalet andra yrkesgrenar, började 
under vårmånaderna betydligt aftaga. 
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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 . Arbetstillgången kan under maj månad 
betecknas som tämligen god. Någon lättnad i de tryckta konjunkturerna synes nu 
hafva inträdt. — K v i n n l i g a a f d e l n i n g e n . Tillgången på arbetskraft t i l l hemmen 
har varit otillräcklig i förhållande till den synnerligen lifliga efterfrågan. 

Uppsala län. Arbetsmarknaden har under maj varit något bättre än under före
gående månader. De flesta i staden bosatta arbetarne hafva erhållit arbete vid bygg
nadsföretag o. d. En del industri- och grofarbetare hafva, då arbete saknats inom 
deras resp. fack, erhållit arbete vid jordbruket. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har 
arbetstillgången varit god. Till jordbruket har varit svårt att erhålla erforderlig ar
betskraft. 

Östergötlands län. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n har tillgången på arbete under 
månaden vari t tämligen dålig inom flera yrkesgrenar, särskildt inom byggnadsfacken. 
Beträffande jordbraket har arbetstillgången under månadens senare del yarit ringa 
för fullgoda jordbruksarbetare. A täckdikesgräfvare har varit stor efterfrågan. — 
A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n råder fortfarande brist på dugliga tjänarinnor. 

Norrköping. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Efterfrågan å arbetskraft har under maj 
vari t något lifligare än de föregående månaderna, särskildt hvad tillfälligt arbete be
träffar. Till jordbruket har, ovanligt nog, tillgången å arbetskraft varit större än 
efterfrågan, hvilket särskildt gäller fullgoda stall- och arbetsdrängar. — A k v i n n 
l i g a a f d e l n i n g e n är fortfarande brist på tjänarinnor till hemmen. 

Karlskrona. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har under den gångna 
månaden varit jämförelsevis god. — Frekvensen å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har varit 
mindre än de föregående månaderna, enär de flesta platser tillsattes före den 24 april. 

Kristianstads län. Arbetsmarknaden har varit någorlunda jämn under månaden. 
Brist på jordbruksarbetare, såväl manliga som kvinnliga, har dock gjort sig gällande. 

Malmö. Tillgången på arbete har undor maj månad ytterligare försämrats. Här
till har, i icke ringa grad, den inom byggnadsindustrien pågående striden bidragit. 
Dessutom hafva landtmännen i allmänhet fått den arbetskraft, de behöfva, hvarför nu 
endast tillfälliga arbetare anställas. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har tillgången 
och efterfrågan på arbetskraft bättre motsvarat hvarandra. 

Lond. Tillgången på arbete är ytterst dålig, sämre än under vintermånaderna. 
Arbetslöshet råder inom alla yrkesgrupper. 

Hälsingborg'. Arbetstillgången har å m a n l i g a a f d e l n i n g e n varit otillräcklig, 
särskildt för byggnadsarbetare. Efterfrågan å manlig arbetskraft t i l l jordbruket har 
varit ovanligt ringa. Under en kortare tid erhöll den tillgängliga arbetskraften 
full sysselsättning med lossnings- och transportarbete inom staden. 

Eslöf. Arbetstillgången har varit ytterst ringa utom till jordbraket, där efter
frågan på arbetskraft varit jämn. 

Göteborg. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Under maj månad har arbetsmarknaden va
r i t mindre god på de flesta områden utom till jordbruket. Inom en del industrigrenar 
har dock en afsevärd förbättring inträdt. A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbets
tillgången varit mycket god. 
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Karlstad. Arbetsmarknaden har under månaden förbättrats. De flesta inom sta
den mantalsskrifna arbetare hafva erhållit arbete. 

Örebro. Arbetsmarknaden har under maj betydligt förbättrats. 
Gäfle. M a n l i g a af d e l n i n g e n . Arbetstillgången var vid början af månaden 

dålig, men förbättrades betydligt, då sjöfarten öppnades. Trots stor tillströmning af 
arbetssökande från landsbygden har arbetsmarknaden sedan ytterligare förbättrats, 
tack vare spårvägsbyggnaden. Vid månadens slut var arbetstillgången god och bättre 
än under närmaste l l / s års tid. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n var arbetstill
gången god. 

SundsTall. Arbetsmarknaden har varit god. Största antalet arbetssökande ntgöres 
af hamn- och stufveriarbetare, för hvilka funnits god tillgång på arbete. — A k v i n n 
l i g a a f d e l n i n g e n har vari t brist på duglig arbetskraft. 

Norrbottens län. Arbetstillgången har, särskildt för Luleå stad, förbättrats därige
nom at t en del nya arbeten påbörjats, vid hvilka ett stort antal arbetare blifvit syssel
satta. På landsbygden äro förhållandena sämre, då vårarbetena försenatB genom kylan. 
— På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n är efterfrågan på duglig arbetskraft till husligt ar
bete större än tillgången. 

b) Tillgången på arbetskraft. 

Öfvcrtlöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Bleck- och plåtslagare, smidesarbetare, 
filare, bänkarbetare, maskinarbetare, 
cementarbetare, rörläggare, byggnads
snickare och timmermän, handelsarbe
tare, kuskar, åkeriarbetare, grofarbe-
tare. 

Jordbruksarbetare. — Diskerskor, köksor, 
ensamjungfrur. 

Uppsala Ila. 

Järn- och metallarbetare, byggnadsarbe
tare, handels- och grofarbetare. 

Jordbruksarbetare. 

Östergötlands län. 

Byggnadssnickare, grofarbetare, äldre ar-
betsdrängar. 

Möbelsnickare, drängpojkar till landet. — 
Mjölkjungfrur, ensamjungfrur. 

Norrköping:. 

Inom de flesta yrken. Lärlingar, springpojkar. — Kvinnl. tjä
nare, olika slag. 

Karlskrona. 

Järnarbetare, byggnadsarbetare, kör
drängar, grofarbetare. 

Kristiaastads län. 

Murarbetsmän, timmermän. Drängar. — Mjölkjungfrur, dugliga en
samjungfrur. 

Malmö. 

Inom samtliga yrken å mani. afdeln. — 
Butiks- och handelsbiträden, t^ät t- o. 
rengöringsarbeterskor. 

Yngre drängar till jordbruket. — Ensam
jungfrur, mjölkjungfrur. 
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Land. 

Jordbruksarbetare, sockerfabriksarbetare, 
möbelsnickare, träsvarfvare, järnarbe
tare, byggnadsarbetare alla slag, spring
pojkar, eldare, grofarbetare m. fl. — 
Fabriksarbeterskor, passflickor, tvät t-
o. rengöringsarbeterskor. 

Mjölkjungfrnr. 

Hälsingborg. 

Daglönare till jordbruket, järnarbetare, 
murare, byggnadssnickare, timmermän, 
målare, maskinister, eldare, kuskar, fa
briks- o. grofarbetare m. fl. — Butiks
biträden, tvätt- o. rengöringsarbeter
skor. kontorsstäderskor. 

Yngre drängar till landtbruket. — Betar-
beterskor, mjölkjungfrnr o. andra tjän
steflickor t i l l landet, diskerskor, köks
jungfrur, barn- o. ensamjungfrur. 

Eslöf. 

Daglönare till landet, modellsnickare, ty-. 
pografer, stensättare, murare, murar-
betsmän, grof- o. fabriksarbetare, varu-
utkörare. — Statmjölkerskor, hushaller-
skor, kontorsstäderskor, tvätt- o. ren
göringsarbeterskor. 

Drängar, dräng- o. springpojkar. — 
Betarbeterskor, mjölkjungfrur, väfver-
skor, städerskor, köksor, ensamjungfrur, 
barnflickor. 

Göteborg. 

Inom nästan alla yrken å mani. afdeln. 
— Serveringsflickor, städerskor, tvätt-
o. rengöringsarbeterskor. 

Jordbruksarbetare, modellsnickare. — 
Mjölkerskor, kokerskor, ensamjungfrur, 
barnjungfrur, passflickor. 

Karlstad. 

Sågverksarbetare, järnarbetare, byggnads
arbetare, grofarbetare, springpojkar. 

Mani. o. kvinnl. jordbruksarbetare, kök
sor o. diskerskor till hotell, ensam
jungfrur. 

Örebro. 

Inom de flesta yrken utom jordbruket. Byggnadsarbetare, landttransportarbetare. 
— Inom beklädnadsindustrien samt ti l l 
husligt arbete. 

Gäfle. 

Järnarbetare, fabriks- o. grofarbetare. — 
Tvätt- o. rengöringsarbeterskor. 

Kokerskor, kunniga ensamjungfrur. 

SnndsTall. 

Äldre grofarbetare, springpojkar. — 
Springflickor. 

Ladugârdsjungfrur, ensamjungfrur. 

Norrbottens Un. 

Inom de flesta yrken, särskildt grofar
betare. 

Hushållerskor, köksor, ensamjungfrur, 
husjungfrur, barnjungfrur. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling maj 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling maj 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling maj 1909. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling maj 1909. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 



504 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING MAJ 1909. 

Sveriges offentliga 
Maj månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 
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Sveriges offentliga 
Maj månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 
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Sveriges offentliga 
Maj månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 
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Sveriges offentliga 
Maj månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 



512 

Lifsmedelspriser å olika orter i 

Medelpris pr månad 



513 

riket juli 1907—juni 1909. 

för samtliga (28) orter. 



514 Lifsmedelspriser å olika orter i 
Högsta, lägsta 



riket under maj månad år 1909. 
och medelpris. 

515 



516 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under maj månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

517 



518 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under maj månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

519 



520 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under maj 
månad år 1909. 

Högsta, lägsta och medelpris. 



521 

Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under maj 1909. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 



522 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under juni månad år 1909. 
och medelpris. 

523 



524 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under juni månad är 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

525 



526 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under juni månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

527 



528 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under juni 
månad år 1909. 

Högsta, lägsta och medelpris. 



Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under juni 1909. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 

529 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—juni 1908 och jan.—juni 1909. 
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Arbetsmarknaden inom olika näringsgrenar i Sverige 
under andra kvartalet 1909. 

Särskilda uppgifter rörande arbetsmarknadens läge inom landet 
under andra kvartalet 1909 hafva lämnats af 294 arbetsgifvare med 
46,086 arbetare samt af 125 fackföreningar med sammanlagdt 15,517 
medlemmar.1) Uppgifterna hafva till allra största delen insamlats 
genom Kollegii ombud i orterna, hvilka med ledning af dem och. 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 or te 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 
n a d e n 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 under andra kvartalet hafva ytt
randen afgifvits af 294 arbetsgifvare med 46,086 arbetare samt af 
125 fackföreningar med 15,517 medlemmar. 

Fackföreningarnas uppgifter. 

») Jfr »Meddelanden» 1908, s. 439. 
39—09204 
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Såväl arbetsgifvarnes som särskildt arbetames uppgifter angifva 
sålunda, at t under kvartalet inträdt en väsentlig förbättring i arbets-
tillgången. Denna kan enligt arbetsgifvarnes uppgifter anses hafva 
varit i det närmaste god samt enligt arbetarnes i det närmaste me
delgod. 

Rörande konjunkturerna i jämförelse med näst föregående kvartal 
anföra 284 arbetsgifvare med 45,246 arbetare: 

bättre. oförändrade. sämre. 
Arbetsgifvare 101 136 47 
Arbetare 17,062 17,542 10,642 

Rörande konjunkturerna i jämförelse med motsvarande kvartal 
föregående år rapportera 163 arbetsgifvare med 23,540 arbetare: 

bättre, oförändrade. sämre. 
Arbetsgifvare 36 74 53 

Arbetare 4,558 9,237 9,745 

Rörande tillgången på arbetskraft hafva omdömen för 1909 års 
andra kvartal afgifvits af 283 arbetsgifvare med 44,547 arbetare. 

A r b e t s m a r k n a d e n s l äge u n d e r i f r å g a v a r a n d e k v a r t a l 
synes sålunda, med ledning af såväl här ofvan meddelade uppgifter 
som af ombudens omdömen för de särskilda orterna, i allmänhet kunna 
betecknas såsom medelgod med väsentlig förbättring sedan föregå
ende kvartal samt jämväl någon förbättring i jämförelse med mot
svarande tid 1908. Denna stegring i arbetstillgången var ju vis
serligen en naturlig följd af under denna årstid inträdande säsong 
inom de flesta industrier, men synes arbetstillgången i allt fall med 
hänsyn till vinterns arbetslöshet varit oväntadt god. 

Inom närings- och njutningsämnesindustrien har den försämring, 
som visade sig under årets första kvartal, upphört och efterträdts af 
en förbättring i arbetstillgången, särskildt inom bageriyrket och 
bryggeriindustrien, så a t t ställningen ånyo kunde anses såsom i 
det närmaste god. Inalles rapportera 22 arbetsgifvare med 1,455 
arbetare medelgod, 30 arbetsgifvare med 2,061 arbetare mer än me
delgod samt 8 arbetsgifvare med 594 arbetare mindre än medelgod 
arbetstillgång. Af fackföreningarna rapportera 7 med 901 medlem
mar medelgod, 7 med 834 medlemmar mer än medelgod samt 2 med 
151 medlemmar mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom textilindustrien har den sedan någon tid pågående förbätt
ringen under kvartalet alltmera fortskridit så, a t t arbetstillgången 
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under ifrågavarande kvartal var i det närmaste god. Af arbetsgif-
varne rapportera 7 med 1,075 arbetare medelgod, 11 med 2,572 arbe
tare mer än medelgod samt 4 med 987 arbetare mindre än medelgod 
arbetstillgång. Af fackföreningarna rapportera 2 med 1,021 med
lemmar medelgod samt 2 med 83 medlemmar mer än medelgod 
arbetstillgång. 

Inom beklädnadsindustrien visade sig med vårsäsongens inträ
dande en särdeles stark stegring i arbetstillgången inom alla hit
hörande industrigrenar. Särskildt gäller detta skomakeriyrket, inom 
hvilket yrke arbetstillgången icke varit så riklig som under detta 
kvartal sedan 1907 års högkonjunktur. Af arbetsgifvarne rappor
tera 4 med 655 arbetare medelgod, 22 med 1,125 arbetare mer än 
medelgod samt 6 med 202 arbetare mindre än medelgod arbetstill
gång. Af fackföreningarna rapportera 6 med 961 medlemmar medel
god, 7 med 787 medlemmar mer än medelgod samt 1 med 18 med
lemmar mindre än medelgod arbetstillgång. 

Den inom trävaruindustrien under vårmånaderna normala steg
ringen i arbetstillgången var innevarande år betydligt mindre än 
vanligt, men i allt fall var arbetstillgången något förbättrad i jäm
förelse med föregående kvartal, och kunde densamma närmast anses 
såsom medelgod. Af arbetsgifvarne rapportera 3 med 819 arbetare 
medelgod, 15 med 2,837 arbetare mer än medelgod samt 10 med 
2,068 arbetare mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom metall- samt maskin- och skeppsbyggnadsindustrierna synes 
åtminstone delvis någon förbättring hafva inträdt. Arbetstillgången 
kunde dock fortfarande anses såsom knappt medelgod. Af arbets
gifvarne rapportera 15 med 1,231 arbetare medelgod, 19 med 4,271 arbe
tare mer än medelgod samt 19 med 3,280 arbetare mindre än medel
god arbetstillgång. Af fackföreningarna rapportera 3 med 344 med
lemmar medelgod, 3 med 406 medlemmar mer än medelgod samt 10 
med 2,818 medlemmar mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom jord- och stenindustrien var arbetstillgången inom de gre
nar, som äro mest beroende af byggnadsindustrien, nämligen sten-
huggeriyrket och tegelindustrien, på grund]af byggnadsverksamhetens 
tilltagande förbättrad sedan föregående kvartal, ehuru fortfarande 
knappast medelgod. Af arbetsgifvarne rapportera 6 med 4,422 ar
betare medelgod, 9 med 603 arbetare mer än medelgod samt 5 med 
2,218 arbetare mindre än medelgod arbetstillgång. 

Inom byggnadsindustrien var arbetstillgången afgjordt förbättrad 
sedan årets första kvartal, ehuru dock verksamheten, i jämförelse 
med den för denna årstid vanliga, var tämligen lam. Dock var ar
betstillgången i år något rikligare än under motsvarande kvartal 
nästlidet år, då byggnadsverksamheten var förhållandevis särdeles 
ringa. 
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Jordbruk. 

N o r r k ö p i n g . Arbetstillgången under april månad god, under öfriga delen af kvar
talet någon försämring; mindre efterfrågan på. arbetskraft än under motsvarande kvar
tal 1908 och sista hälften af närmast föregående kvartal. På grund af större tillgång 
på arbetskraft voro lönerna för sommarhalfåret något lägro än under år 1908. 

K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången mycket god; vid tiden för sockerbetornas gall
ring och rensning var tillgången på arbetskraft icke på låugt när tillräcklig. 

J l a l m ö . På grund af industriens nedgående har tillgången på arbetskraft inom 
jordbruket varit tämligen god. 

L u n d . Efterfrågan på arbetskraft t i l l jordbruket betydligt mindre än under 
samma kvartal föregående år. Lönerna hafva till följd häraf betydligt reducerats. 
Hånadsdrängar erhålla 25 à 30 kr. pr månad. Daglönare erhålla 1 kr. à 1'25 kr., 
i vissa fall för kortare anställning 1'50 kr. pr dag jämte mat och husrum. Öfverfiöd 
på manlig arbetskraft. 

H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången mycket god under början af kvartalet. Till
gången på daglönsarbetare större än under föregående år. Brist på yngre drängar och 
mjölkjungfrur. 

K a r l s t a d . Brist på såväl manliga som kvinnliga jordbruksarbetare. 
Ö r e b r o . Arbetstillgången god. 

Grufdrift m. m. 

H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången vid kolgrufvorna god. Tillgången på arbetskraft 
normal. 

F a l u n . Arbetstillgången dålig. 
M a l m b e r g e t . Tillgången å arbete jämn och god. Vid Lnossavaara—Kiiruna-

vaara aktiebolag voro 

under april 1,493 
> maj 1,507 
» juni 1,781 

arbetare anställda. Samtliga arbetare voro dock icke anställda vid den egentliga gruf-
driften, utan nere af dem voro sysselsatta med hnsbyggnadsarbete. E t t större antal 
gossar i åldern 12—15 år hafva erhållit jordsehaktningsarbete med en månadsförtjänst 
af 20—40 kr. 

I Koskullskulle voro hos Bergverksaktiebolaget Freja under månaderna april, 
maj och juni respektive 230, 240 och 280 arbetare anställda. Den ökade arbetsstyrkan 
användes hufvudsakligen till jordsehaktningsarbete. 

Närings- och njutningsämnes industr ien . 

Kvarnindustrien. 

S t o c k h o l m . Arbetstillgången god; ställningen i hofvudsak densamma som un
der föregående kvar ta l och motsvarande kvartal 1908. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgången medelgod, försämring i jämförelse med föregående 
kvartal och motsvarande kvartal 1908. Normal tillgång på arbetskraft; reducerad 
arbetstid. 

K a l m a r . Arbetstillgången densamma som under föregående kvartal. 
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Kris t i ans tad . Arbetstillgången mindre god, sämre än under föregående kvar
tal. Öfverflöd på arbetskraft. 

Malmö. Arbetstillgången god. 
Lund. Arbetstillgången god. 
Hälsingborg. Arbetstillgången god liksom nnder föregående kvartal. Till

gången på arbetskraft normal. 
Halmstad. Arbetstillgången medelgod ntan nämnvärd förändring sedan föregå

ende kvartal; normal tillgång på arbetskraft; öfvertidsarbete har delvis förekommit. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskrafts 

Bageriyrket. 

Stockholm. Arbetstillgången vid bagerierna medelgod; möjligen någon förbätt
ring sedan föregående kvartal. 

Inom choklad- oeh karamelltillverkningen god arbetstillgång. 
Uppsala. Arbetstillgången god med förbättring sedan föregående kvartal. 
Esk i l s tuna . Arbetstillgången god, något bättre än nnder föregående kvartal. 
Norrköping. Medelgod arbetstillgång. 
Kalmar. God arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvartal. 
Kar l skrona . Arbetstillgången medelgod med normal tillgång på arbetskraft. 
Kr is t ians tad . Arbetstillgången god, något bättre än under föregående kvartal. 
Malmö. Arbetstillgången god. 
Hälsingborg. Arbetstillgången god; tillgången på arbetskraft tillräcklig. 
Göteborg. Inom bageriyrket god arbetstillgång, något bättre än nnder föregå

ende kvartal; god tillgång på arbetskraft. 
Ett ångbageriaktiebolag sysselsatte nnder kvartalet 120 arbetare mot 107 under 

föregående kvartal. 
Inom choklad- och konfektbranschen mycket god arbetstillgång med förbättring i 

jämförelse med föregående kvartal och motsvarande tid 1908; god tillgång på arbets
kraft; en fabrik sysselsatte under april 62, nnder maj 108 samt under juni 134 arbetare. 

Gäfle. Medelgod och förbättrad arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
Vid karamelltillverkningen god arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Söderhamn. Arbetstillgången mycket god, dock tillfällig minskning vid som

marens inträde; nnder kvartalet hade veckoaflöningen höjts till 27 à 27'50 kr. 
Sundsvall . Arbetstillgången god; öfverflöd på arbetskraft. 

Sockerindustrien. 

Stockholm. Vid sockerraffinaderiet god arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
Norrköping. God arbetstillgång. 
Malmö. Arbetstillgången god. 
Lund. God arbetstillgång i början på kvartalet till den 26 maj, då driften upp

hörde på grund af öfverproduktion ; 152 arbetare blefvo härigenom arbetslösa under 
tillsammans 3,800 dagar. 

Hälsingborg. Arbetstillgången medelgod och lika med föregående kvartal. 
Vid sockerfabriken härstädes sysselsattes under april 319, maj 325 och juni 321 
arbetare. 

Göteborg. Normal arbetstillgång liksom nnder föregående kvartal. 

Brännvinsbrännerier och punschbryggerier. 

Stockholm. Inom punschtillverkningen jämn och god arbetstillgång. 
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Bryggeriindustrien. 

S t o c k h o l m . Vid öl- och svagdricksbryggerierna medelgod arbetstillgång med 
någon förbättring sedan föregående kvartal, dock öfverflöd på arbetskraft. 

Inom portertillverkningen jämn och god arbetstillgång. 
Inom mineralvattenfabrikationen medelgod arbetstillgång. 
U p p s a l a . Arbetsförhållandena sedan föregående kvartal i hufvudsak oförändrade. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången medelgod; någon förbättring till följd af årstiden. 
K o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång. 
K a l m a r . Arbetstillgången fortfarande god. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången god med förbättring sedan föregående kvartal. 
M a l m ö . Arbetstillgången god. 
L u n d . Arbetstillgången normal. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången dålig och betydligt sämre än under motsvarande 

tid föregående år såväl i fråga om malt- som läskedryckstillverkningen. Öfverflöd på 
arbetskraft. 

G ö t e b o r g . Arbetstillgången normal; något öfverflöd på arbetskraft. 
Gä f l e . Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången mindre god liksom under föregående kvartal ; nor

mal tillgång på arbetskraft; omsättningen mindre än under motsvarande tid 1908. 
L u l e å . Arbetstillgången dålig; öfverflöd på arbetskraft. 

Tobaksindustrien. 

S t o c k h o l m . God arbetstillgång med någon förbättring sedan föregående kvartal. 
Inom snustillverkningen mycket god arbetstillgång. 
U p p s a l a . Arbetstillgången god och sedan föregående kvartal oförändrad. 
N o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång med någon förbättring sedan föregående 

kvar ta l ; brist på arbetskraft inom vissa specialiteter såsom på handarbetare och cigar-
rcttarbeterskor. 

K a r l s k r o n a . Arbetstillgången god. 
M a l m ö . Arbetstillgången god. 
L u n d . Arbetstillgången normal. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal. 
F a l u n . Arbetstillgången god. 
Gäf l e . God och förbättrad arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 

Margarintillverkningen. 

K a l m a r . Arbetstillgången mindre god och sämre än under föregående kvartal. 
M a l m ö . Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal. 
G ö t e b o r g . Arbetstillgången fortfarande god liksom nnder såväl föregående som 

motsvarande kvartal 1908. 
Tillgången på arbetskraft normal. 

Slakteri- och charkuteriyrket. 

S t o c k h o l m . Arbetstillgången god med normal tillgång på arbetskraft; förbätt
ring i jämförelse med föregående kvartal och motsvarande kvartal 1908. 

U p p s a l a . Arbetsställningen sedan föregående kvartal i hufvudsak oförändrad. 
N o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgång. 
K a l m a r . Arbetstillgången god. 
M a l m ö . Arbetstillgången god. 
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Hälsingborg. Normal tillgång på arbete och, arbetskraft. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång. 
Sundsval l . Arbetstillgången god, något bättre än nnder föregående kvartal: 

normal tillgång på arbetskraft. 

Textilindustrien. 

Stockholm. Inom bomullsbranschen fortfarande jämn och god arbetstillgång. 
Norrköping. Arbetsmarknaden inom textilindustrien har visat tendens till 

större liflighet än under föregående kvartal. Ett antal arbetsgifvare rapportera god ar
betstillgång, arbetarne medelgod; båda parterna meddela, att förbättring inträdt sedan 
föregående kvartal. Med undantag för ett arbetsställe har arbetstiden, som nnder före
gående kvartal varit reducerad vid ett tiotal fabriker, utsträckts till den normala. 
Brist på vana väfverskor, lapparepojkar samt kunniga färgare. 

Karlskrona. God arbetstillgång. 
Kr is t ians tad . Arbetstillgången medelgod samt något bättre än nnder föregå

ende kvartal. 
Vid en fabrik, sysselsättande 340 arbetare, har arbetstiden inom garnspinneriet 

måst inskränkas med en dag pr vecka. 
Malmö. Tämligen god arbetstillgång. 
Lund. Arbetstillgången dålig; öfverflöd på arbetskraft. 
Hälsingborg. Inom juteväfsfabrikationen medelgod arbetstillgång liksom under 

föregående kvartal Normal tillgång på arbetskraft. 
Vid jacqnardsväfveriet har någon förbättring inträdt sedan föregående kvartal. 
Halmstad. Fortfarande mindre god arbetstillgång. Liksom förut har arbetsti

den äfven under detta kvartal varit reducerad. 
Göteborg. Inom möbeltygs- och mattfabrikationen normal arbetstillgång liksom 

under föregående kvartal: god tillgång på arbetskraft. 
Inom färgeri- och bandfabrikationen god arbetstillgång med någon förbättring sedan 

föregående kvartal och motsvarande kvartal 1908. 
Karls tad. Arbetstillgången god. 
Vid yllefabrikerna har tillgången å arbete varit god. 
Gäfle. God och något förbättrad arbetstillgång med delvis brist på arbetskraft. 
Inom repslageriyrket medelgod arbetstillgång med brist på arbetskraft. 

Beklädnadsindustrien. 

Hattillverkningen. 
Stockholm. God arbetstillgång med någon förbättring sedan föregående kvartal. 
Karlskrona. Arbetstillgången mindre god; arbetstiden reducerad till 45','s à 47','a 

timmar pr vecka. 

Skrädderi- och sömnadsyrket. 
Stockholm. God arbetstillgång; normal tillgång på arbetskraft. 
Uppsala. Arbetstillgången normal och sedan föregående kvartal förbättrad. 
Eski l s tuna . Arbetstillgången under vårsäsongen mycket god; brist på arbetskraft. 
Norrköping. Mycket god arbetstillgång inom såväl herrskrädderiet som kon

fektionsbranschen. 
Jönköping. Arbetstillgången mycket god och något bättre än under föregå

ende kvartal; brist på yrkesskickliga arbetare: förhållandena i hufvudsak lika som 
under motsvarande tid föregående år. 
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K a l m a r . God arbetstillgâng; förbättring i jämförelse med näst foregående 
kvartal . Något öfvertidsarbete har förekommit. 

K a r l s k r o n a . Förbättrad arbetstillgâng nnder vårsäsongen; knapp tillgång på 
arbetskraft. 

M a l m ö . Arbetstillgången god, bättre än nnder motsvarande tid föregående år. 
L u n d . Arbetstillgången god. 
H ä l s i n g b o r g . God arbetstillgâng inom skrädderiyrket till följd af årstiden. 

Tillgången på arbetskraft tillräcklig. 
Inom linnesömnadsbranschen har tillgången på arbete och arbetskraft varit normal. 
H a l m s t a d . Under säsongen god arbetstillgâng, fällt jämförlig med samma tid 

förra året. Öfvertidsarbete har delvis förekommit. 
G ö t e b o r g . Arbetstillgången normal, bättre än under föregående kvartal och lika 

som under motsvarande tid 1908; normal tillgång på arbetskraft. 
G af le. God och förbättrad arbetstillgâng med delvis brist på arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal; normal 

tillgång på arbetskraft. Ställningen ungefär densamma som nnder motsvarande tid 1908. 

Trikå fabrikationen. 
S t o c k h o l m . God arbetstillgâng; ställningen i hufvudsak densamma som nnder 

föregånde kvartal och motsvarande kvartal 1908. 
N o r r k ö p i n g . Medelgod arbetstillgâng. 
G ö t e b o r g . Arbetstillgången god. 

Skomakeriyrket. 

U p p s a l a . Arbetstillgången synnerligen god och sedan föregående kvartal ökad 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god; brist på arbetskraft. 
N o r r k ö p i n g . God arbetstillgâng. 
K a l m a r . God arbetstillgâng. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal. 
K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgången god liksom under föregående kvartal. God ti l l
gång på arbetskraft. 
M a l m ö . Arbetstillgången god. 
L u n d . Arbetstillgången normal. 
H ä l s i n g b o r g . Vid skofabrikerna var arbetstillgången god liksom under före

gående kvartal, och betydligt bättre än under motsvarande tid 1908. Inom handsko-
makeriyrket normal arbetstillgâng. 

H a l m s t a d . Arbetstillgången medelgod med förbättring sedan föregående kvar
tal. Vid en skofabrik har till följd af ekonomiska svårigheter driften varit nedlagd 
från medio af mars till slntet af juni, då arbetet åternpptogs med den förra arbetsstyrkan. 

G ä f l e . God och förbättrad arbetstillgâng. 
S u n d s v a l l . Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal; normal 

tillgång på arbetskraft. 

Handsk-, möss- och pälsvarufabrikationen. 
S t o c k h o l m . God arbetstillgâng; normal tillgång på arbetskraft. 
L u n d . Arbetstillgången god. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången medelgod. 

Annan beklädnadsindustri. 

S t o c k h o l m . Medelgod arbetstillgâng inom käpp- och paraplytillverkningen med 

något öfverflöd på arbetskraft. 
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Läder-, hår- och gummivaruindustri. 

Stockholm. Inom borst- och penselfabrikationen god arbetstillgång. 
Kar l sk rona . Inom garfveriyrket medelgod arbetstillgång. 
Malmö. God arbetstillgång. 
Lnnd. Inom läderindnstrien har tillgången på arbete för yrkeslärda arbetare 

varit mindre god, för grofarbetare mycket god. 
För sadelmakare och tapetserare mindre god arbetstillgång; af 22 arbetare inom 

detta fack hafva 3 varit arbetslösa i 122 dagar. 
Hälsingborg. Inom sadelmakeri- och reseffektbranschen var arbetstillgången 

dålig i likhet med föregående kvartal och betydligt sämre än motsvarande tid 1908. 
Öfverflöd på arbetskraft. 

Arbetstillgången inom tapetserareyrket mindre god; öfverflöd på arbetskraft. 
Vid gummifabriken normal arbetstillgång; nnder april sysselsattes 478, maj 481 

och under juni 450 arbetare. 
Halmstad. God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Göteborg. Inom reseffektbranschen mindre god arbetstillgång, betydligt sämre 

än under föregående och något sämre än under motsvarande kvartal 1908; god till
gång på arbetskraft. 

Inom koffert- och kappsäcksafdelningen har arbetstiden minskats med 3V2 tim
mar pr dag. 

Inom läderbranschen i Alingsås var arbetstillgången bättre än under föregående 
kvartal med normal tillgång på arbetskraft. 

Gäfle. God arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 

Trävaruindustrien. 

Sågverk och brädgårdar. 

Norrköping. Medelgod arbetstillgång. 
Kar lskrona . Arbetstillgången åter god, arbetstiden ökad till 10 timmar pr dag. 
Lnnd. Arbetstillgången mindre god. Något bättre än under föregående år. 
Hälsingborg. Arbetstillgången dålig, öfverflöd på arbetskraft. 
Halmstad. Arbetstillgången har under detta liksom under föregående kvartal 

varit mindre god. Endast ett par firmor ha knnnat lämna jämn sysselsättning åt sina 
arbetare ; hos de öfriga har arbetstid eller arbetsstyrka i större eller mindre grad varit 
reducerade. 

Karls tad. Sämre arbetstillgång än nnder samma kvartal förra året. 
I regel har blott halfva arbetsstyrkan kunnat sysselsättas. 
Gäfle. Mindre god men dock något förbättrad arbetstillgång; öfverflöd på ar

betskraft. 
Söderhamn. Arbetstillgången god; förbättring i jämförelse med föregående 

kvartal; normal tillgång på arbetskraft. 
Sundsvall . Arbetstillgången god, bättre än under föregående kvartal; normal 

tillgång på arbetskraft. Förhållandena i det hela desamma som under motsvarande 
kvartal 1908. 

Luleå. Arbetstillgången mindre god, dock ingen försämring i jämförelse med 
föregående kvartal; öfverflöd på arbetskraft. 

Gellivare. Tillgången å arbete har varit jämn och god. 
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Snickerier och annan träforädlingsindustri. 

Esk i l s tuna . Arbetstillgången mindre god; försämring. Pä maskinafdelningen 
minskning i arbetstiden med 6 t. i veckan. 

Norrköping. Inom fabrikssnickeriet god arbetstillgång med förbättring sedan 
föregående kvartal. 

Inom möbelindustrien god arbetstillgång och äfven där förbättring sedan före
gående kvartal. 

Jönköping. Inom möbelindustrien mycket dålig arbetstillgång med betydligt 
förkortad arbetstid; öfverflöd på arbetskraft. 

Inom trätoffel- och takpappfabrikationen god arbetstillgång, beträffande den senare 
bättre än under föregående kvartal; öfverflöd på arbetskraft. 

Inom tändsticksaskfabrikationen god arbetstillgång, men sämre än under föregående 
kvartal; normal tillgång på arbetskraft. 

Kar l skrona . Arbetstillgången inom fabrikssnickeriet medelgod med förbättring 
sedan föregående kvartal. Arbetstiden under april 42, under maj och juni 57 timmar 
i veckan. 

Inom möbelsnickeriet god arbetstillgång, inom tapetserareyrket däremot försämrad. 
Malmö. Arbetstillgången god. De mindre mästarna inom möbelbranschen hafva 

sammanslutit sig i en gemensam försäljnings- och inköpsförening för facket benämnd 
»Föreningen Möbelindustri». 

Lund. För modell- och maskinsnickare dålig arbetstillgång; reducerad arbetstid. 
Inom möbelindustrien mindre god arbetstillgång; af fackets 71 arbetare hafva 3 

varit arbetslösa i tillsammans 270 dagar. 
Inom tunnbinderiyrket mindre god arbetstillgång; arbetstiden reducerad från 10 

till 8 timmar per dag från den 1 april till den 22 maj. 
Hälsingborg. Vid snickerifabrikerna dålig arbetstillgång med öfverflöd på 

arbetskraft. 
Inom tunnbinderiyrket medelgod arbetstillgång, bättre än under föregående kvartal. 

Normal tillgång på arbetskraft. 
Inom korgmakeriyrket medelgod arbetstillgång. Tillgången pä arbetskraft fullt 

tillräcklig. 
Halmstad . Arbetstillgången dålig inom möbel- och byggnadssnickerierna: såväl 

arbetsstyrka som arbetstid delvis reducerade. 
Göteborg. Vid snickerifabrikerna mycket dålig arbetstillgång liksom under före

gående kvartal; betydligt sämre än nnder motsvarande tid 1908; reducerad arbetstid. 
En härvarande fabrik sysselsatte under kvartalet 273 arbetare mot 283 och 306 

respektive under föregående kvartal och motsvarande kvartal 1908. 
Väs terås . God tillgång på arbete och arbetskraft. 

Korkfabrikationen. 
Stockholm. God arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvartal. 
Göteborg. God arbetstillgång med förbättring sedan föregående kvartal; normal 

tillgång på arbetskraft. 

Trämasse- och pappersindustri. 

Pappersbruk. 

Norrköping. God arbetstillgång. 
Söderhamn. God arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
Snndsval l . Arbetstillgången god, särskildt under kvartalets senare hälft, bättre 

än under föregående kvartal; öfverflöd på arbetskraft. 
Ställningen i hufvudsak densamma som under motsvarande tid 1908. 
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Bokbinderiyrket. 

Uppsala. Arbetstillgången god och sedan föregående kvartal oförändrad. 
Norrköping. God arbetstillgång. 
Kr is t ians tad . Arbetstillgången god, dock försämring i förhållande till före

gående kvartal; normal tillgång på arbetskraft. 
Malmö. Arbetstillgången jämn. 
Lnnd. Arbetstillgången dålig, dock någon förbättring sedan föregående kvartal. 
Hälsingborg. Arbetstillgången mindre god ocb försämrad sedan förra kvartalet. 

Öfverflöd på arbetskraft. Inom kartongtillverkningen god arbetstillgång. 
Halmstad. Arbetstillgången god, dock mindre än under första kvartalet; normal 

tillgång på arbetskraft. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång med normal tillgång på arbetskraft. 
Sundsvall . Arbetstillgången ganska god, dock något mindre än under före

gående kvartal ; normal tillgång på arbetskraft. Ställningen i hafvadsak densamma som 
under motsvarande tid förlidet år. 

Tapet fabrikationen. 

Norrköping. Arbetstillgången medelgod. 
Kalmar. Arbetstillgången dålig. Förkortning af arbetstiden har förekommit. 

Den grafiska industrien. 

Stockholm. Arbetstillgången medelgod; öfverflöd på arbetskraft: försämring i 
jämförelse med föregående kvartal och motsvarande kvartal 1908. 

Uppsala. Arbetstillgången god. 
Norrköping. God arbetstillgång såväl vid tryckerierna som vid de litograflska 

anstalterna. 
Kalmar. God arbetstillgång: öfverflöd på arbetskraft. 
Kr i s t i ans tad . Arbetstillgången medelgod, någon försämring mot slutet af 

kvartalet; öfverflöd på arbetskraft har förekommit; försämring i jämförelse med mot
svarande tid föregående år. 

Malmö. Inom litografien mindre god arbetstillgång; inom typografyrket god 
arbetstillgång. 

Lnnd. Arbetstillgången god för sättare och tryckare, men för stilgjutare dålig: 
försämring sedan föregående kvartal. 

Hälsingborg. Arbetstillgången medelgod och något bättre än under förra kvar
talet; fortfarande öfverflöd på arbetskraft. Af fackets 149 arbetare voro 8 arbetslösa 
i tillsammans 2G7 dagar. 

Halmstad. Arbetstillgången medelgod liksom under motsvarande kvartal 1908. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång inom boktryckeribranschen. 
Sundsvall . Arbetstillgången god, något bättre än under föregående kvartal: 

normal tillgång på arbetskraft. 
Luleå. Arbetstillgången medelgod. 

MalmfSrädling-sindnstrien. 

Hälsingborg. Vid härvarande kopparverk god arbetstillgång, något bättre än 
under förra kvartalet. 

Gäfle. Mindre god arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Luleå. Mycket knapp arbetstillgång inom tackjärnsindustrien med betydlig för

sämring. 
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Vid det enda järnverket inom Norrbottens län, Luleå järnverk, har t i l l följd af 
reparation den ena af där befintliga tvänne masugnarna ej nnder kvartalet varit i gäng ; 
den andra ngnen har jämväl af samma orsak satts ur verksamhet vid slutet af kvartalet. 

Vid sjöfartens öppnande fingo dock arbetarne sysselsättning med lastning. 

Metal l industr ien. 

Järn- och stålvarufabriker samt gjuterier. 

S t o c k h o l m . Inom vågtillverkningen mindre god arbetstillgång. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgångcn medelgod, dock öfverflöd på arbetskraft. 
J ö n k ö p i n g . Inom vapen-, velociped-, symaskins- och gjutgodstillverkningen god 

arbetstillgång, inom vågfaBrikationen medelgod arbetstillgång; någon förbättring sedan 
föregående kvar ta l ; öfverflöd på arbetskraft. Den sedan mera än ett år tillbaka till 8 
timmar reducerade arbetstiden har jämväl under detta kvartal måst tillämpas. 

K a r l s k r o n a . Arbetstillgångcn i allmänhet mindre god, särskildt under kvar
talets förra del; god tillgång på arbetskraft. 

Inom lampfabrikationen normal arbetstillgång, dock något sämre än nnder mot
svarande tid föregående år. 

M a l m ö . Genomgående dålig arbetstillgång. Af fackets c:a 1,300 arbetare hafva 
under kvartalet 269 varit arbetslösa i tillsammans 5,781 dagar. 

L n n d . Dålig arbetstillgång. Bland mekaniska hjälparbetarne hafva 29 varit 
arbetslösa i tillsammans 1,520 dagar. Vid en armatnrfabrik med c:a 160 arbetare har 
arbetstiden varit reducerad med 12 timmar pr vecka. 

Af gjuteriyrkets 62 arbetare hafva 13 varit arbetslösa i tillsammans 901 dagar. 
H ä l s i n g b o r g . Vid en fabrik med tillverkning af lås och kassaskåp med 66 

arbetare var arbetstillgången medelgod och ungefär densamma som under föregående 
kvartal . 

Vid gjuterierna dålig arbetstillgång med reducerad arbetstid. 
Järnarbetarefackföreningen betecknar arbetstillgången mindre god med undantag 

för cykelarbetare, för hvilka något öfvertidsarbete förekom under maj månad. Afdel-
ningens medlemsantal var nnder april 334, nnder maj 335 och under juni 329. Under 
kvartalet voro 112 medlemmar arbetslösa i 853 dagar. 

G ö t e b o r g . Arbetstillgången mindre god. 
V ä s t e r å s . God arbetstillgång liksom nnder föregående kvartal och motsvarande 

kvartal 1908; öfverflöd på arbetskraft. 
Vid gjuterierna normal arbetstillgång, dock något öfverflöd på arbetskraft. 
Gä f l e . Vid gjuterierna mindre god om ock något förbättrad arbetstillgång med 

öfverflöd på arbetskraft. 

Smidesyrket. 

N o r r k ö p i n g . Arbetstillgången medelgod. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgången mindre god. 
H a l m s t a d . Arbetstillgången medelgod, dock något mindre än under föregående 

kvartal. 
F a l u n . Arbetstillgången god. 
Gäf l e . Mycket god och förbättrad arbetstillgång. 

Bleck- och plåtslageriyrket. 

U p p s a l a . Arbetstillgången god och sedan föregående kvartal förbättrad. 
E s k i l s t u n a . Arbetstillgången god; öfverflöd å arbetskraft. 
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Norrköping. Arbetstillgângen medelgod. 
Karlskrona. Arbetstillgângen medelgod. 
Lnnd. Arbetstillgângen mindre god. 
Hälsingborg. Arbetstillgângen dålig, dock något bättre under maj och juni 

än under förra kvartalet ; under april var arbetstiden reducerad vid samtliga verkstäder ; 
öfverflöd pä arbetskraft. 

Halmstad. Arbetstillgângen under april och maj tämligen god, under juni 
mindre god; förbättring i jämförelse med föregående kvartal, men försämring i jäm
förelse med motsvarande tid 1908. 

Göteborg. Arbetstillgângen mindre god liksom under föregående kvartal; redu
cering af arbetstiden har förekommit. 

Gäfle. God och förbättrad arbctstillgång. 

Annan metallindustri. 

Stockholm. Inom guldsmedsyrket god arbctstillgång med normal tillgång på 
arbetskraft. 

Maskin- och skeppsbyggnadsindustrien. 

Den mekaniska verkstadsindustrien. 

Stockholm. Arbetstillgângen medelgod; reducering af arbetstiden har före
kommit. 

Uppsala. Arbetstillgângen har varit normal och i hufvndsak densamma som 
under föregående kvartal. 

Norrköping. Medelgod arbetstillgång med något öfverflöd på arbetskraft. 
Jönköping. Från stadens största verkstad nppgifvcs arbetstillgângen såsom 

ganska dålig; öfverflöd på arbetskraft. 
God arbetstillgång inom ångpannetillverkningen. 
Kalmar. Arbetstillgângen mindre god, försämring sedan föregående kvartal. 
Karlskrona. Inom galvaniserings- och emaljvarnindustrien god arbetstillgång. 
Kr i s t i ans tad . Arbetstillgângen medelgod liksom under motsvarande tid före

gående är. Öfverflöd på arbetskraft har förekommit. 
Lund. Arbetsgifvarne rapportera tämligen god arbetstillgång; arbetarne rapportera 

dålig arbetstillgång. Arbetstiden vid en del verkstäder reducerad till 45 timmar i 
veckan. 20 arbetare inom facket hafva nnder kvartalet varit arbetslösa i tillsammans 
1,498 dagar. 

Hälsingborg. Arbetstillgângen mindre god, dock något bättre än under före
gående kvartal. Vid en verkstad var arbetstiden under 2 veckor förkortad från 57 till 
48 timmar pr vecka; vid en annan har arbetstiden allt sedan sistlidne november varit 
451,3 timmar pr vecka. 

Halmstad. Arbetstillgângen mindre god. Vid en större verkstad har arbets
styrkan reducerats på grund af bristande arbetstillgång. Arbetstiden har dock bibe
hållits vid den normala, 57 t. pr vecka. 

Göteborg. Arbetstillgângen knappast medelgod; försämring i jämförelse med 
såväl föregående kvartal som motsvarande kvartal 1908. Reducering af arbetskraften 
har förekommit. Vid tvänne arbetsplatser, vid hvilka sysselsattes resp. c:a 850 och 80 
arbetare, har arbetstiden under kvartalet på grund af minskad tillgång på arbete varit 
reducerad till resp. 46l,'t och 45 timmar pr vecka. 

Kar l s tad . Arbetstillgângen jämn och god. 
Falun. Arbetstillgângen medelgod; öfverflöd på arbetskraft. 
Inom vagn- och maskintillverkningen dålig arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 



544 ARBETSMARKNADEN I SVERIGE UNDER 2:DRA KVART. 1909. 

Söderhamn. God arbetstillgång; normal tillgäng på arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången medelgod, något sämre än under föregående kvartal ; 

öfverflöd på mindre kvalificerad arbetskraft, men brist på dugliga fackarbetare; ställ
ningen något sämre än nnder motsvarande tid 1908. 

Skeppsvarfven. 

Stockholm. Vid kungl. flottans varf fortfarande mycket god arbetstillgång, 
dock jämväl under detta kvartal något öfverflöd på arbetskraft. 

Vid de enskilda varfven däremot mindre god arbetstillgång. Af varfs- och niek. 
hjälparbetarefackföreningens c:a 210 medlemmar hafva under kvartalet 25 varit arbets
lösa i tillsammans 582 dagar. 

Häls ingborg. Under april god arbetstillgång; försämring under maj och juni; 
arbetstillgången mindre än under föregående års andra kvartal till följd af dålig frakt-
marknad och på grund däraf inskränkta reparationskostnader. Beträffande de olika 
yrkesgrupperna var under större delen af kvartalet arbetstillgången ringa för snickare, 
medelgod för timmermän, fllare och maskinarbetare samt plåtslagare; för grofarbetare 
har endast funnits tillfällig sysselsättning. 

Annan maskinindustri. 

Stockholm. Inom elektromekaniska facket medelgod arbetstillgång med normal 
tillgång på arbetskraft. 

Jord- och stenindustrien. 

Stenhuggeriyrket. 

Stockholm. Jämförelsevis god arbetstillgång med förbättring sedan föregående 
kvartal, dock har jämväl under detta kvartal förekommit öfverflöd på arbetskraft. 

Kar l skrona . Konjunkturerna fortfarande tryckta. Arbetstillgången i allmänhet 
försämrad i jämförelse med föregående år. Till följd häraf har vid en del stenhuggerier 
arbetet tillsvidare nedlagts. Smärre lönereduceringar hafva förekommit. 

Malmö. Arbetstillgången medelgod och något förbättrad. 
Häls ingborg. Arbetstillgången mindre god. 
Halmstad. Arbetstillgången medelgod och läget i stort sedt oförändradt; öfver

flöd å arbetskraft. 
Kar l s tad . Arbetstillgången dålig. Öfverflöd på arbetskraft. 

Kakel- och lerkärlsindustrien. 

Uppsala. Arbetstillgången har fortfarande varit tämligen dålig och öfverflöd 
på arbetskraft har varit rådande. Dock har någon förbättring inträdt sedan föregående 
kvartal. 

Korrköping. Mindre god arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 
Kalmar. Dålig arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Karlskrona. Arbetstillgången ringa; arbetstiden fortfarande reducerad till 41 

timmar pr vecka. 
Göteborg. Arbetstillgången fortfarande god; normal tillgång på arbetskraft. 
Falun. Arbetstillgången mindre god. 
Gäfle. Mycket dålig arbetstillgång vid kakelfabrikerna; öfverflöd på arbetskraft 
Lerkärlstillverkningen hade god arbetstillgång. 
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Tegelindustrien. 

Malmö. Arbetstillgången fortfarande dålig. 
Lund. Arbetstillgången medelgod, dock stort öfverflöd på arbetskraft. 
Hälsingborg. Arbetstillgången medelgod; god tillgång på arbetskraft. 
Gäfle. Medelgod arbetstillgång, dock öfverflöd på arbetskraft. 
Sundsval l . Arbetstillgången under april ringa, under maj och juni god; öfver

flöd på arbetskraft. 
Luleå. Arbetstillgången under kvartalets senare del normal. 

Glasindustrien. 

Gäfle. Mycket god arbetstillgång. 

Annan jord- och stenindustri. 

Malmö. Inom cementtillverkningen god arbetstillgång, bättre än under före
gående kvartal; öfverflöd på arbetskraft har varit rådande. 

Hälsingborg. Vid härvarande cinders- och kakelfabrik god arbetstillgång. 

Kemisk-teknisk industri. 

Stockholm. Inom såp- och tvâltillverkningen medelgod arbetstillgång med 
normal tillgång på arbetskraft. 

Inom ljustillverkningen jämväl medelgod arbetstillgång. 
Inom sprängämnestillverkningen god arbetstillgång. 
Norrköping. Medelgod arbetstillgång. 
Jönköping. Inom tändsticksfabrikationen har arbetstillgången varit medelgod, 

men sämre än under föregående kvartal. Tillgång på arbetskraft tillräcklig. 
Hälsingborg. Inom superfosfat- och svafvelsyretillverkningen medelgod arbets

tillgång liksom nnder motsvarande tid föregående år. 
Gäfle. God och förbättrad arbetstillgång; öfverflöd på arbetskraft. 

Byggnadsindustrien. 

Husbyggnadsarbete. 

Stockholm. Inom asfalt- och cementbranschen medelgod arbetstillgång. 
Uppsala. Ehuru arbetstillgången sedan föregående kvartal förbättrats, har öfver

flöd på arbetskraft särskildt nnder april och maj varit rådande inom alla hithörande 
fack. I jämförelse med samma tid föregående år har ställningen på grund af nuva
rande mindre byggnadsverksamhet varit sämre. 

Esk i l s tuna . Arbetstillgången god; förbättring; öfverflöd å arbetskraft, i synner
het bland grofarbetare. 

Norrköping. Arbetstillgången medelgod till följd af kommunal byggnadsverk
samhet. Den privata byggnadsverksamheten var allt fortfarande obetydlig. 

Jönköping. Byggnadsverksamheten har äfven under detta kvartal legat så godt 
som fullständigt nere. 

Karlskrona. Arbetstillgången dålig, dock med en svag tendens till förbättring. 
Af 62 organiserade murare voro under kvartalets trenne månader resp. 27, 15 och 6 
arbetslösa. För byggnadsträarbetame förbättrades arbetstillgången nnder kvartalet, så 
att under dess senare hälft alla arbetare voro sysselsatta. 
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K r i s t i a n s t a d . Arbetstillgângen god nnder senare delen af kvartalet. 
Murareförbundets afdelning härstädes, som räknar 127 medlemmar, har under 

kvartalet haft sammanlagdt 1,560 arbetslöshetsdagar. 
M a l m ö . Inom samtliga fack tillhörande byggnadsverksamheten har arbetstillgângen 

varit mindre god med undantag för måleriarbetarne, hvilka haft full sysselsättning. 
Af grofarbetarne hafva i regel 300 à 400 varit arbetslösa under hela kvartalet. 
L u n d . Arbetstillgângen mindre god. För murarne har arbetstillgângen varit 

mycket dålig. Af fackföreningens 147 medlemmar voro 73 vid april, 33 vid maj och 
23 vid juni månads slnt arbetslösa. 

För kakelngnsuppsättare god arbetstillgång. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgângen mindre god, dock något bättre än under före

gående kvartal. 
Mnrarefaekföreningen hade under april 236 medlemmar, hvaraf 202 arbetslösa, 

under maj 218 medlemmar, hvaraf 107 arbetslösa, och under juni 210 medlemmar, 
hvaraf 98 arbetslösa med tillsammans 10,175 förlorade arbetsdagar. Af träarbetarefack-
föreningens c:a 290 medlemmar voro under kvartalet 75 arbetslösa i tillsammans 4,212 dagar. 

Af mureriarbetsmännens fackförenings c:a 160 medlemmar voro under kvartalet 
en stor del arbetslösa i tillsammans 1,797 dagar. 

H a l m s t a d . Fortfarande ytterst ringa arbetstillgång. Något nytt byggnads
företag af betydenhet har ej heller påbörjats under kvartalet, hvarför utsikten till 
förbättring af arbetstillgângen för den närmaste tiden synes vara liten. 

För kakelngnsmakeriyrket uppgifves arbetstillgângen dock äfven under detta 
kvartal vara medelgod, ehuru något mindre än under föregående kvartal. Arbetstiden 
reducerad med 3 timmar pr vecka. 

K a r l s t a d . Arbetstillgângen dålig. 
Ö r e b r o . God tillgång på arbetskraft. 
V ä s t e r å s . Arbetstillgângen god med förbättring sedan föregående kvartal. 
Gä f l e . Medelgod och något förbättrad arbetstillgång med öfverflöd p& arbetskraft. 
S u n d s v a l l . Byggnadsverksamheten obetydlig. 

Målning och glasmästerirörelse. 

E s k i l s t u n a . Arbetstillgângen god; förbättring pä grund af säsong; normal till
gång på arbetskraft. 

N o r r k ö p i n g . Inom måleriyrket medelgod arbetstillgång. 
K a r l s k r o n a . Arbetstillgângen inom måleriyrket mindre god, likväl någon för

bättring sedan föregående kvartal . Inom yrket voro under april, maj och juni resp. 
34, 23 och 20 arbetare arbetslösa i tillsammans 990 dagar. 

L u n d . Mindre god arbetstillgång inom måleriyrket. 
H ä l s i n g b o r g . Arbetstillgângen inom måleriyrket medelgod, bättre än under före

gående kvartal men sämre än under motsvarande tid 1908; öfverflöd på arbetskraft. 
Af c:a 145 organiserade arbetare voro under kvartalet 135 arbetslösa i tillsam

mans 2,566 dagar. 
Arbetstillgângen inom glasmästeriyrket dålig; öfverflöd på arbetskraft. 
H a l m s t a d . Ställningen inom mâleriyrket förbättrad, arbetstillgângen medelgod. 

Under motsvarande tid 1908 var dock arbetstillgângen vida bättre. 
G ö t e b o r g . Inom förgylleri- och glasmästeribranschen normal arbetstillgång 

liksom under såväl föregående kvartal som motsvarande kvartal 1908. 
Arbetstiden delvis reducerad. 
G ä f l e . Måleriyrket hade mindre god arbetstillgång med öfverflöd på arbetskraft. 
Glasmästeriyrket hade dålig arbetstillgång. 
S u n d s v a l l . Inom måleriyrket mindre god arbetstillgång liksom under föregående 

kvartal ; normal tillgång på arbetskraft. 
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Annan byggnadsindustri. 

Stockholm. Inom gas- och vattenledningsbranschen medelgod arbetstillgäng med 
förbättring sedan föregående kvartal. 

Inom elektriska installationsverksamheten medelgod arbetstillgäng med normal 
tillgäng på arbetskraft. 

Karlskrona. Grofarbetarne uppgifva förbättrad arbetstillgäng; fortfarande öfver
flöd pä arbetskraft. Af 114 organiserade arbetare voro 20 arbetslösa under tillsammans 
795 dagar. 

Lund. Vid stadens kommunala arbeten var arbetstillgången god. En stor del 
af de vid sockerraffinaderiet permitterade arbetarne hafva haft arbete Tid belysnings-
och vattenverken. 

Hälsingborg. Vid stadens gatuarbeten var arbetstillgängen nnder större delen 
af kvartalet god; dessa arbeten blefvo dock delvis slutförda under jnni. Vid stadens 
parker och anläggningar var arbetstillgängen äfvenledes god under april och maj. 

Göteborg. Inom rörläggarebranschen mindre god arbetstillgäng; sämre än under 
föregående kvartal; tillgängen på arbetskraft i det närmaste normal. 

Under motsvarande kvartal 1908 var arbetstillgängen rikligare såväl beträffande 
nya arbeten som reparationsarbeten. 

Kar ls tad. Öfverflöd pä arbetskraft. 
Falun. Arbetstillgången dålig; öfverflöd på arbetskraft har förekommit. 
Gäfle. Pä rörläggningsarbeten var tillgången god och förbättrad. 
Vid spårvägsanläggningen har en betydlig styrka sysselsatts. 

Belysning och vattenledning. 

Karlskrona. Vid gasverket normal arbetstillgäng; öfverflöd på arbetskraft. 
Hälsingborg. Vid stadens gas-och elektricitetsverk var arbetstiilgången normal. 

Vid vattenverket god arbetstillgäng på grund af anläggning af en del nya ledningar. 
Göteborg. Vid gasverket normal arbetstillgäng. 

Transportarbete. 

Norrköping. Medelgod arbetstillgäng inom stufverifacket; mindre god i åkeri-
facket. 

Kalmar. Arbetstillgången mycket dålig. 
Karlskrona. Arbetstillgången nnder april och maj medelgod, nnder juni mindre 

god; öfverflöd på arbetskraft. 
Malmö. Jämn arbetstillgäng för handelsarbetarne. 
Inom transportarbetarefacket i öfrigt mindre god arbetstillgäng. 
Hälsingborg. För kusk- och åkeriarbetare medelgod arbetstillgäng och bättre 

än under förra kvartalet. 
Arbetstillgången inom stufveribranschen god oeh bättre än under föregående 

kvartal. Medeltalet vid lastning och lossning sysselsatta arbetare pr dag utgjorde 106 
mot 71 nnder föregående kvartal. 

Göteborg. Inom landtransporten, särskildt varuntkörning, normal arbetstillgäng 
och bättre än under föregående kvartal, beroende på kanaltrafikens öppnande i april, 
hvilket alltid medför ökad arbetstillgäng. Normal tillgång på arbetskraft. Något öfver-
tidsarbete har förekommit. Arbetstillgången var ungefär densamma som under mot
svarande kvartal föregående år, möjligen något bättre. 

40—09204 
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Vid spårvägarna fortfarande god arbetstillgàng, dock något mindre än nnder före
gående kvartal; god tillgång på arbetskraft. Under kvartalets månader sysselsattes 
resp. 811, 834 och 821 personer; motsvarande siffror nnder föregående kvartal voro 745, 
765 och 769. 

Nytt arbetsaftal har ingåtts med såväl trafik- som verkstadspersonal, enligt 
hvilket löneförmånerna något förbättrats. 

Vid järnvägarna voro 14 tillfälliga arbetare arbetslösa nnder hela kvartalet på 
grund af bristande arbetstillgàng. 

Inom kolbärarefacket var arbetstillgången mindre god och sämre än nnder före
gående kvartal; god tillgång på arbetskraft. Veckoförtjänsten utgjorde cirka 20 kr. 
pr vecka och man mot 25 kr. under föregående kvartal. 

Inom sjöfartsnäringen var arbetstillgången mindre god och ungefär densamma som 
under såväl föregående kvartal som motsvarande tid 1908: god tillgång på arbetskraft. 

För de organiserade stafveriarbetarne har arbetstillgången varit mindre god och 
sämre än under föregående kvartal. 

Kar ls tad. Öfverflöd på springpojkar, men brist på åkeriarbetare; öfverflöd på 
sjömän. 

Gäfle. Arbetstillgången har i genomsnitt varit medelgod med öfverflöd på 
arbetskraft. 

Söderhamn. Inom stufveribranschen god arbetstillgàng under senare hälften af 
maj månad, medelgod under juni; tidvis öfverflöd på arbetskraft. 

Sundsvall . Arbetstillgången vid hamnarbetet god; dock öfverflöd på arbets
kraft. Någon förkortning af arbetstiden har förekommit. 

Kiruna. Malmtransporten från Luossavaara—Kiirunavaara aktiebolag utgjorde: 

Under första halfåret utgjorde transporten: till Luleå 41,8829 ton, till Narvik 
785,295-1 ton eller tillsammans 827,178-0 ton. 

Malmtransporten från Tuolluvaara malmfält utgjorde: 
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Fabriker och handtverk i Sverige år 1907.1 

(Efter Kungl. Kommerskollegii berättelse.) 

Är 1907 uppgingo de redovisade, i verksamhet varande indu
striella anläggningarna — fabriker — till 11,659. Antalet vid dessa 
anläggningar sysselsatta arbetare utgjorde 303,029 och deras års-
tillverkning hade ett sammanräknadt värde af 1 m i l l i a r d 497 mil
l i one r kr. (1,496,873,325).2 

Vid jämförelse med de i 1906 års berättelse förekommande upp
gifterna visar sig, att för redogörelseåret de industriella anlägg
ningarnas antal minskats med 145 (1 23 ii), medan arbetarnes antal 
Ökats med 7,221 (2-4 4 %) och fabriksklassernas sammanlagda produk
tionsvärde med 114,366,234 kr. (8'2 7 >). Det sedan år 1902 påbörjade 
uppsvinget i den svenska industrien har sålunda under år 1907 
i det hela ytterligare fortgått, så att ifrågavarande år har att uppvisa 
såväl det högsta sammanräknade produktionsbelopp som ock det 
största antal af arbetare, som hittills blifvit för något år antecknadt. 
Anmärkas bör dock, att denna ökning af produktionsvärdet icke 
alltid beror på ökning af produktionskvantiteten, utan i flera fall 
på stegring af tillverkningarnas medelvärden. 

Den bevillningstaxerade inkomsten af fabriksindustrien, som år 
1906 utgjorde 86 millioner kr., har äfven ökats under år 1907, näm-

1 Jfr .Meddel.» 1904, s. 191 ff., 1905, s. 131 ff., 1906, s. 462 ff., 1907, a. 344 ff.. 
1908, s. 632 ff. 

s Med afseende å dessa siffror är dock att märka, dels att établissement, där 
flera olika tillverkningar bedrifvas (exempelvis ett med färgeri och spinneri förenadt 
väfveri), i vissa fall blifvit räknadt som tvä eller flera fabriker, dels att arbetarne 
vid hvarje verk nppgifvits i medeltal för den tid, verket varit i gång under året, och 
dels att äfven mellanprodukter, som inom landet undergå ytterligare förädling, i regel 
uppskattats till fullt försäljningsvärde. I sistnämnda afseende har sålunda en dubbel
räkning ägt ram af värdet för sådana fabriksvaror, för hvilkas framställande dylika 
mellanprodukter varit använda. För år 1902 har det sålunda dnbbelförda produktions
beloppet beräknats till omkring 240 millioner kr. Då emellertid mejerihandteringen 
icke redovisats i den officiella fabriksberättelsen och dess årliga tillverkningsvärde upp
går till inemot 40 mill. kr., skulle 1902 års produktionsvärde för fabriksindustrien hafva 
nppgifvits c:a 200 mill. kr. för högt. För år 1907 kan det dnbbelförda produktions
beloppet beräknas till 154 mill. kronor för bryggerier, sockerraffinaderier, destillerings-
verk, väfverier och trikåfabriker samt pappersbrak. Gxfvetvis förekomma emellertid 
en hel del andra dubbelräkningar. — Uppmärksammas bör emellertid å andra sidan, 
att handtverkeriernas tillverkningsvärden icke alls redovisas, äfvensom att grufdriften 
och malmförädlingsverken ej komma till synes i fabriksberättelsen, enär de redovisas 
särskildt för sig i Kommerskollegii berättelse rörande bergshandteringen. (Jfr K. Key-
Åberg, Ekonomisk tidskrift 1904, s. 381 ff.) 
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verk i Sverige år 1907. 
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Viktigare fabriksklasser. 
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ligen till 92-3 2 millioner kr., h vilket är det högsta hitti l ls upp
nådda belopp. För åren 1902 och 1903 var resultatet sämre än 
under 1900 och 1901, för åren 1904 och 1905 däremot bättre. I för
hållande till hela produktionsvärdet var inkomstbeloppet under år 
1907 lägre än under något af de öfriga nyssnämnda åren.1 

Nästan alla de viktigare fabriksklasserna hafva a t t under år 
1907 uppvisa en ökning såväl med afseende å tillverkningsvärdet som 
äfven beträffande antalet sysselsatta arbetare. För t r ä m a s s e f a b r i 
k e r n a anträffas den största stegringen af produktionsvärdet, upp
gående till 12-6 millioner kr. Närmast trämassefabrikerna följde 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 med en ökning af 11'7 millioner kr., 
vidare m e k a n i s k a v e r k s t ä d e r samt s å g v e r k med förhöjning i 
produktionsvärdet af resp. 11-5 och 10s mill. kr. Äfven textil
industrien företer i stort sedt framsteg med 15-2 millioner kronors 
stegring i produktionsvärdet för samtliga dit hörande fabriksklasser. 

Anmärkningsvärd är i synnerhet ökningen i trämassefabrikernas 
och sågverkens produktionsvärde. Trämassefabrikerna och pappers
bruken, som alltsedan 1896 företett tillväxt, hafva a t t för 1907 upp
visa en ökning af resp. 12-6 och 3'6 millioner kr. Produktionsvärdet 
för sågverksrörelsen var år 1907 högre än någonsin förut. Endast 
råsockerbruk, sockerraffinaderier och brännvinsbrännerier hafva drab
bats af tillbakagång i fråga om produktionsvärdet. Samtliga upp
visade dock högre siffra än för år 1905. 

Arbetspersonalen hade starkast ökats vid de m e k a n i s k a ve rk 
s t ä d e r n a med en tillväxt af 2,397 personer, t r ä m a s s e f a b r i k e r n a 
med 1,801 och s o c k e r r a f f i n a d e r i e r n a med 962. R å s o c k e r b r u k e n 
hade att uppvisa en minskning af 1,255 personer. Den därnäst största 
minskningen eller 224 personer förekom vid p a p p e r s b r u k e n . 

För de särskilda viktigare fabriksklasserna redogöres närmare i 
tablån å sid. 552. S å g v e r k s i n d u s t r i e n var utan jämförelse den 
viktigaste af samtliga olika fabriksklasser. Antalet sågverk och 
hyflerier uppgick nämligen år 1907 till icke mindre än 1,400 med 
40.912 arbetare och ett tillverkningsvärde af 172-9 millioner kr. (11-5 5 % 
af samtliga fabrikers). Med afseende å produktionsvärdets storlek 
följde därefter mjöl- och g r y n k v a r n a r med 100'5 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 89 9, m e k a n i s k a verk
s t ä d e r med 84-3, v ä f v e r i e r med 82-o, t r ä m a s s e f a b r i k e r med 69-9, 
s p i n n e r i e r med 62-9 och s o c k e r r a f f i n a d e r i e r med 58-7 millioner kr. 

Med afseende å fabriksindustriens fördelning inom olika lands
delar står Malmöhus län främst med ett produktionsvärde af 238-o 
millioner kr., medan Stockholms stad samt Göteborgs och Bohus län 
intaga andra och tredje rummen med tillverkningsvärden af resp. 

1 Med afseende â den bevillningstaxerade inkomsten bör observeras, att densamma 
beräknas pä, grundvalen af resp. föregående års inkomstförhållanden. 
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Fabriksindustrien inom olika län. 
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Fabriksindustrien i rikets städer. 
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17(>-o och 153-3 millioner kr.; långt efter kommer Östergötlands län 
med 91-fi millioner kr. Med värdebelopp öfver 50 millioner framstå 
vidare ÄlfsboTgs, Stockholms, Gäfleborgs, Västernorrlands, Kristian
stads och Värmlands län (resp. 82-6, 80-7, 72-4, 71-8, 62-8 och 57'8 
millioner kr.). Sist i ordningen komma Gottlands och Jämtlands 
län med tillverkningsvärden om resp. 5-i och 9-i millioner kr. I 
jämförelse med förhållandena under år 1906 hade tillverkningsvärdet 
ökats för 21 län, bland hvilka särskildt märkas Stockholms stad, 
Göteborgs och Bohus län samt Stockholms län, hvilka alla redovisat 
ett mera än 10 mill. kronor högre produktionsvärde än under år 1906. 
Dessa ökningar äro hufvudsakligen at t tillskrifva de framsteg, som 
metall- och maskinindustrierna gjort inom Göteborgs och Bohus 
län, särskildt varfsrörelsen. Fyra län hafva redovisat ett mindre 
produktionsvärde än för år 1906, nämligen Kristianstads, Gottlands, 
Norrbottens och Skaraborgs län. För Kristianstads län uppgår 
minskningen till 3-6 mill. kronor, och har densamma hufvudsakligen 
drabbat brännvinsbrännerierna och destilleringsverken. Inom Gottlands 
län är det sockerindustrien, som företer den största tillbakagången. 

Beträffande fabriksindustriens omfattning i förhållande till in-
vånareantalet hade Malmöhus län och därnäst Stockholms stad, 
Göteborgs och Bohus län samt Stockholms län at t uppvisa medel
belopp af resp. 541, 525, 420 och 399 kr. pr invånare, under det at t 
Jämtlands och Norrbottens län intogo sista platserna med resp. 80 
och X7 kr. pr invånare. För hela riket hade medelbeloppet stigit 
till 279 kr. från 260 kr. år 1906. Fabriksarbetarnes antal i rela
tion till invänareantalet var högst i Stockholms stad samt Göteborgs 
och Bohus län, lägst åter i Jämtlands och Gottlands län; i medeltal 
för hela riket belöpte sig 57 fabriksarbetare på 1,000 invånare. 

Af samtliga fabriker funnos på landsbygden 61-2 1 % med i det 
närmaste hälften, eller 46-7 s %, af hela tillverkningsvärdet. I för
hållande till folkmängden hade landsbygden emellertid a t t uppvisa 
endast 42 fabriksarbetare pr 1,000 invånare och 180 kr. tillverknings
värde pr invånare, medan motsvarande relationstal för städerna voro 
resp. 105 arbetare och 599 kr. 

Af det sammanlagda produktionsvärdet för r i k e t s s t ä d e r re
presenterade Stockholm ensamt 23-1 %, Göteborg l l- i %, Malmö 9-9 
%, Norrköping 6-i °», Hälsingborg 3-6 % samt Borås 3-4 %. Absolut 
taget har tillverkningsvärdet stigit för samtliga i tablån å sid. 555 
specificerade städer utom Kristianstad, Lidköping, Hälsingborg, Karls
krona och Södertälje. I förhållande ti l l invånareantalet var till
verkningsvärdet störst i Trelleborg, Kristianstad, Landskrona och 
Borås, medan fabriksarbetarnes relativa antal i förhållande till invä
nareantalet var störst i Trelleborg och Borås. Arbetareantalet är 
störst i de 4 största städerna, ordnade efter folkmängdens storlek. 
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Åf arbetarne voro 81-18 % manliga och 18-82 % kvinnliga (mot 
resp. 80-84 och 19-16 'A är 1906) samt 85-6 % öfver och 14-4 under 18 
år (mot resp. 85-6 och 14-4 % år 1906). Kvinnlig arbetskraft har i 
stor utsträckning kommit till användning särskildt inom textilindu
strien, hvilken jämväl sysselsätter ett stort antal minderåriga. De 
minderårigas antal är dock proportionsvis än större inom gruppen 
för grafisk industri.1) 

I fabriksindustrien utgjorda dagsverken. 

Medeltalet dagsverken för de vid fabrikerna sysselsatta arbetarne 
utgjorde för män 262 och för kvinnor 280. Motsvarande siffror för 
år 1906 voro 262 och 277. Största antalet dagsverken har trävaru
gruppen at t uppvisa. Verksamheten har emellertid pågått största 
antalet dagar inom växtämnes-, grafiska-, pappers- och spånadsäm-
nesindustrierna, minsta antalet dagar inom sten- och torf- m. fl. in
dustrier. 

') För kvinnors och minderårigas användande vid fabriker och bergverk redogöres 
i nästföljande nppsats. 
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Vill man se, huru dels männens och dels kvinnornas arbetsinsats 
fördelar sig pä de skilda industrigrupperna, finner man, att männen 
göra sin största arbetsinsats inom trävaruindustrien, kvinnorna åter 
inom textilindustrien. Jämför man slutligen männens och kvinnornas 
olika deltagande i de skilda industrierna, visar det sig, att de spe
ciellt manliga industrierna äro mekaniska-, sten-, trävaru- och me
tallindustrierna, inom hvilka alla männen utgöra mer än 90 % af 
samtliga dagsverken; den speciellt kvinnliga däremot textilindustrien, 
inom hvilken motsvarande procenttal för kvinnorna är 66. 

Omkring hälften af alla svenska fabriker ägas af aktiebolag 
eller andra bolag. Det ta slag af ägare har under år 1907 tillväxt 
såväl absolut som relativt, nämligen från 5,906 (50-o %) år 1906 till 
6,068 (52-o %) år 1907. 

Beloppet af den för bevillning uppskattade inkomsten i förhål
lande ti l l produktionsvärdet utgjorde i medeltal för hela industrien 
6-2 % och växlade inom de särskilda hufvudgrupperna mellan 15-6 % 
vid grafisk industri och 3-g % vid textilindustri. 

Beträffande den inom rikets fabriksindustri använda drifkraften 
hafva under redogörelseåret redovisats 21,963 motorer, hvaraf 5,894 
vattenhjul eller -turbiner, 5,022 ångmaskiner, 1,125 gas-, petroleum-
och varmluftsmaskiner samt 9,591 elektriska motorer. Det samman
lagda antalet hästkrafter (för 21,570 motorer) har angifvits vara 
721,614. 

Handtverksindustiien utvisar en ökning i såväl handtverkarnes som 
arbetarnes antal. Antalet handtverkare ökades från 55,603 år 1906 
till 56,811 år 1907, antalet handtverksarbetare ökades från 53,070 
ti l l 53,173 och den bevillningstaxerade inkomsten från 37-o millioner 
t i l l 38'4 millioner kr. Den genomsnittliga inkomsten pr handtverkare 
höjde sig från 665 till 676 kr. i medeltal för samtliga yrkesgrupper. 
Af den vid handtverkerierna verksamma personalen (både handt
verkare och arbetare), tillsammans 109,984 personer, voro 90'9 % män 
och 9-1 % kvinnor. Kvinnlig arbetskraft hade den såväl absolut som 
relativt taget största användningen inom beklädnads- och textil
branscherna, förnämligast skräddareyrket, och förete proportionstalen 
i detta afseende en oafbruten stegring sedan 1898; äfven inom närings-
och njutningsämnesgruppen (bagerier) samt pappersarbetet (bokbin-
derier) sysselsattes ett förhållandevis stort antal kvinnor. Af hela 
antalet handtverkare och handtverksarbetare voro 40-5 °/a verksamma 
i städer och 59-5 % på landsbygden (inkl. köpingar). 
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Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker 
och bergverk i Sverige år 1907.1 

Med ledning af Kommerskollegii berättelser om bergshandterin-
gen samt om fabriker och handtverk meddelas i det följande 
en tabellarisk öfversikt öfver kvinnors och barns användande inom 
den svenska storindustrien år 1907. Enär emellertid rörande de 
inom bergshandteringen sysselsatta arbetarne icke förefinnas detal
jerade uppgifter om lokaliteten, hafva desamma ej kunnat medtagas 
i den del af tabellen, som afser kvinnors och minderårigas arbete 
inom olika landsdelar. Handtverkeriernas arbetare, bland hvilka 
jämväl räknas de inom byggnadsindustrien sysselsatta, äro här icke 
alls inräknade, då i fråga om dem tillräckligt specificerade uppgifter 
icke föreligga. Slutligen må framhållas, a t t mejerierna ännu icke 
blifvit underkastade rapportskyldighet t i l l den officiella näringsstati
stiken, hvarföre ej heller deras personal här ingår. 

Inom den svenska storindustrien, sådan den ofvan begränsats, 
sysselsattes under år 1907 tillhopa 334,729 arbetare, hvaraf vid fabri
kerna 303,029 samt vid bergverken 31,700. Dessa siffror utvisa i 
jämförelse med närmast föregående år en ökning af 7,221 personer 
eller 2-44 % för fabriksarbetarne och en minskning af 167 personer 
för bergverksarbetarne. 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 90,034 år 1906 
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Yrkesgrupper med tillhopa mer än 500 
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minderåriga och vuxna kvinnor år 1907. 

eller 27-5 % af hela arbetspersonalen ti l l 91,296 år 1907 eller 27"3 %. 
Vid en närmare granskning af tablån å sid. 559 visar sig, at t de 
absoluta talen för vuxna kvinnor och minderåriga af båda könen äro 
högre för år 1907 än det föregående året; de relativa talen för kvin
nor äro däremot lägre än föregående år. 

Beträffande kvinnors och minderårigas användande i arbete inom 
o l i k a i n d u s t r i g r e n a r meddelas detaljerade uppgifter i hufvnd-
tabellen å sid. 565—566 äfvensom i tabellen här ofvan, i hvilken upp
tagits de grupper af arbete, som under år 1907 sysselsatt mer än 
500 minderåriga samt vuxna kvinnor tillsammantagna. Inom berg-
verksindustrien användas endast 314 kvinnor, hvaraf 92 minderåriga; 
samtliga dessa utom en äro tillfinnandes inom grufdriften. Manliga 
minderåriga förekomma i större utsträckning, nämligen till ett antal 
af 1,037 vid grufdriften och 1,664 vid malmförädlingsverken. För 
hela bergverksindustrien blir sålunda sammanlagda antalet af min
deråriga samt vuxna kvinnor 3,015 personer, utgörande 9-5 % af hela 
den sysselsatta arbetspersonalen. Till underjordiskt grufarbete an
vändes 196 manliga minderåriga. 

Vid fabrikerna anträffas de största absoluta talen för minder
åriga samt vuxna kvinnor tillhopa inom följande industrigrenar: 
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Vid fabriker sysselsatta minderåriga och vuxna kvinnor inom olika 
landsdelar år 1907. 
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sågverk och hyflerier 6,860 (16-8 %), ylleväfverier 5,840 (71-5 %), bo-
mullsväfverier 5,116 (80-s %), järn- och stålvarufabriker samt gjute
rier 4,994 (21'3 %), bomullsspinnerier 3,901 (71-8 %), tobaksfabiker 
3,682 (73-i %) och tändsticksfabriker 3,661 (57-8 %). Vid vissa af de 
nu nämnda industrigrenarna är äfven, såsom synes, den relativa 
frekvensen synnerligen stor; ur denna synpunkt må emellertid vidare 
anföras trikåfabriker med 91-g % vuxna kvinnor och minderåriga af 
båda könen, mössfabriker med 88-7 % sömnadsfabriker med 85-5 % 
chokladfabriker med 81 8 %, bomullsväfverier med 80'3 %, jutespin
nerier med 80'i %, albumfabriker med 78-8 %, lin- och hampspinnerier 
med 77-6 %, karamellfabriker med 77-o %, linne- och hampväfverier 
med 74-8 %, hattfabriker med 71-6 %, juteväfverier med 70-8 %, bok-
binderier och ullspinnerier med resp. 66-5 och 65-3 % o. s. v. Vid 
de här anförda fabriksgrenarne inom beklädnads-, textil-, närings-
och njutningsämnes- samt kemisk-tekniska industrigrupperna voro de 
vuxna och minderåriga kvinnorna i åtgjord majoritet gentemot de 
manliga minderåriga; dessa sistnämnda behärska däremot de angifna 
siffrorna för sågverk och hyflerier samt järn- och stålvarufabriker, 
inom hvilka kvinnor i jämförelsevis mycket ringa grad anträffades. 

Tabellen å sid. 562 (jfr hufvudtab. s. 567—568) utvisar, i hvad 
mån o l i k a l a n d s d e l a r förete skiljaktigheter med afseende å kvin
nors och minderårigas användande inom fabriker. Deras sammanlagda 
antal var störst i Göteborgs och Bohus län med 12,178, hvarefter 
följa Stockholms stad med 11,308, Malmöhus län med 10,267 samt 
Alfsborgs och Östergötlands län med resp. 8,372 och 7,725 vuxna 
kvinnor och minderåriga af båda könen. 

Med hänsyn till den relativa frekvensen blir länens ordning 
emellertid följande: Älfsborgs län med 43-5 %, Göteborgs och Bohus län 
med 40-6 %, Östergötlands län med 39-s % samt Hallands län med 38-8 %. 
I hela riket utgjorde antalet vuxna kvinnor samt minderåriga vid 
fabrikerna 88.281 personer eller 29-i % af deras hela arbetsstyrka; 
däraf belöpte sig på landsbygden 34,877 eller 21-7 % samt på stä
derna (jämte köpingar) 53,404 personer eller 37e % af alla arbetare. 
Den relativa förekomsten af manliga och kvinnliga minderåriga 
tillsammantagna var nästan lika i städer och på landsbygd, nämli
gen resp. 14-9 % och 14-o %; däremot voro kvinnorna — vuxna och 
minderåriga tillhopa — proportionsvis långt talrikare i städernas fa
briker, där de uppgingo till 28-4 % medan landsbygdens endast hade 
10-4 %. 

Bland de i tab. å sid. 564 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, 
Göteborg, Malmö, Norrköping och Borås, när hänsyn tages till de 
absoluta talen. I fråga om de nu nämnda arbetarekategoriernas 

41—09204 
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Orter med tillhopa mer än 500 minderåriga och vuxna kvinnor sysselsatta 
vid fabriker år 1907. 

relativa frekvens står däremot Borås främst med 63-o %; 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 35-6. 
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1. Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker samt inom bergs-
handteringen år 1907. 

(Enligt Kungl. Kommerskollegii berättelser ang. bergshandteringen samt fabriker och handtverk år 1907.) 

Inom olika yrkesgrupper. 
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1. (Forts.) Inom olika yrkesgrupper . 
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2. Kvinnors och minderårigas användande vid fabriker år 1907. 

(Enligt Kungl. Kommerskollegii berättelse ang. fabriker och handtverk år 1907.) 

Inom olika landsdelar. 
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2. (Forts.). Inom olika landsdelar. 
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Uttalanden af hushållningssällskapen angående 
tillgången på arbetskraft för jordbruket. 

(Emigrationsutredningen. Bilaga XVII: Utdrag ur inkomna utlåtanden.) 

1 skrifvelse den 24 sept. 1907 begärde den officiella emigrations-
utredningen hushållningssällskapens uttalanden öfver vissa med emi
grationen sammanhängande spörsmål. Ur de i anledning häraf in
komma svaren, hvilka offentliggjorts i serien af bilagor till emigra
tionsutredningens utlåtande, återgifvas här nedan de lämnade upp
lysningarne om tillgången af arbetskraft o. d. (punkt 3.). 

Stockholms län. 

Tillgången på arbetskraft vid jordbruket har under de senare åren 
minskats, men har denna minskning först under de senare tio åren blifvit 
mera allmänt kännbar. För närvarande råder flerstädes brist på arbetsfolk, 
särskildt ogift, ehuru löneförmånerna alltjämt stigit. 

Uppsala län. 

Bristen på arbetare bar under de senaste åren allt mera tilltagit och 
numera stegrats ända till olidlighet. Såsom de närmaste och verksammaste 
orsakerna må anföras den höga aflöning, som industrien, åtminstone tidvis, er
bjuder arbetare, den längre fritiden inom industriarbetet, stadslifvets lockelser 
samt en växande motvilja mot jordbruksarbete. Den på vissa håll härskande 
tendensen att lämna minsta möjliga arbete i utbyte mot högsta möjliga lön 
har börjat göra sig gällande äfven bland jordbruksarbetarne. 

Södermanlands län. 

Det är först under det sista årtiondet som svårighet att anskaffa ar
betskraft till jordbruket egentligen yppat sig, något tidigare i närheten af 
Eskilstuna och i de närmast Stockholm belägna delarna af länet, senare i 
öfriga delar och sist i de trakter, som äro sämst lottade på kommunikationer. 
Från länets arbetsgifvareförening, som omfattar ett 150-tal större jordbruk, 
uppgafs förliden höst, att efter flyttningstidens slut en brist förefanns å c:a 
600 fasta jordbruksarbetare. Och säkert är, att redan förut arbetskraften måst 
inskränkas vid alla gårdar samt att den näppeligen tål ytterligare minskning 
utan att jordbrukets skötsel blir allvarligt lidande; detta så mycket mera som, 
i följd af stark socialistisk agitation, arbetsvilligheten under de sista åren 
betänkligt minskats. Hvad däremot beträffar arbetarnes förmåga att åstad
komma fullgoda arbetsprestationer, har denna snarare ökats, såsom en följd 
af stigande upplysning och den uppryckning, som den socialistiska rörelsen 
onekligen medför. 
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Östergötlands län. 

Att tillgängen på arbetskraft för landtbrukets behof blifvit mera knapp 
är ett sakförhållande, som icke lär kunna bestridas. Men orsaken härtill 
torde ej så mycket vara emigrationen utan fastmera vår framåtgående indu
stri, som med öfvermäktig konkurrens drager till sig våra dugligaste arbetare. 
Härigenom hafva äfven jordbruksarbetarnes löner stigit, så att dessa ungefär
ligen fördubblats under de sista 20 à 25 åren. 

Jönköpings län. 

Tillgången på arbetskraft för jordbruket har otvifvelaktigt minskats under 
de senaste 40 åren, om ock bristen på arbetskrafter först under de senare 
C—8 åren blifvit afsevärd. 

Den jordbruksarbetande klassens förmåga att åstadkomma fullgoda arbets
prestationer är helt visst lika stor nu som för 40 är sedan, men intresset för 
tillvaratagandet af husbondens rätt och bästa håller på att försvinna; med 
andra ord: det gamla patriarkaliska förhållandet mellan husbonde och tjänare 
går bort, och i stället komma de kollektiva aftalen. 

Kronobergs län. 

Bristen torde först på de senare 15 à 20 åren gjort sig kännbar och 
utvecklats i samma mån som industrien inom landet dragit landtbefolkningen 
till de större städerna. 

Plikttroheten i arbetet har synnerligen pä sista decenniet märkbart afta-
git, beroende på känslan af lättheten att om ej här så där erhålla arbete, 
ofta oberoende af medförda betyg. Agitation och rykten om framgångsrika 
strejker samt en allmän oro och jäsning i sinnena, i sin tur beroende på, att 
vi nu hafva att göra med den första generationen modärnt folkskolebildade 
individer, torde äfven hafva minskat intresset för arbete — för andra. 

Kalmar läns Norra. 

Tillgången på arbetskraft i jordbruket har varit stadd i stadig tillbaka
gång. Någon egentlig brist har dock icke förefunnits förrän under de senaste 
fem åren. Särskildt för vissa förrättningar, såsom tjänst i ladugård och dy
likt, har tillgången på villig och duglig arbetskraft dock länge gjort sig syn
nerligen kännbar. De bästa arbetarne emigrera eller söka sig till städerna 
och industrien. De mindre arbetsdugliga personerna, jämte äldre och minder
åriga, stanna kvar vid jordbruket, men fordra dessa lika stor arbetslön som 
de dugligare, ehuru de uträtta vida mindre. Kvinnorna upphöra alltmer att 
deltaga i något slag af jordbruksarbete. 

Kalmar läns Södra. 

Svårigheten att erhålla tillräckligt antal jordbruksarbetare har inom säll
skapets område gifvit sig till känna först på de sista fem à sex åren, och 
anser sällskapet, att tillgången minskats med ungefär 30 procent. 

Hvad angår den jordbruksarbetande klassens vilja och förmåga att åstad
komma fullgoda arbetsprestationer, så fattas ej förmågan att utföra ett full-
godt arbete, utan denna borde snarare hafva ökats på grund af, att arbets
tiden förkortats och arbetaren nu erhåller bättre kost än förr, men däremot 
har den goda viljan i afsevärd mån slappats, hufvudsakligen beroende på socia
listisk agitation och en allt mera omkring sig gripande slapphet i såväl lef-
nadssätt som seder. 
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Gottlands län. 

Tillgången på arbetskraft i jordbruket har under do senaste 40 åren 
starkt minskats, och den bristande tillgången har särskildt blifvit kännbar 
från 1890-talet, sedan Roma sockerfabrik anlades och därmed en vidsträckt 
rotfruktsodling tillkommit, kräfvande större tillgång på arbetsfolk. Samtidigt 
ha stora vattenafledningsföretag och järnvägsanläggningar verkställts, hvilka 
bundit mycken arbetskraft. För närvarande är bristen på inhemsk arbetskraft 
så stor, att hvarken jordbruk eller industri här kunde bestå i samma omfatt
ning och intensitet som nu utan fyllnad af arbetskraft från andra delar af 
riket eller från utlandet, än mindre vore utan sådan någon utveckling möjlig. 

Blekinge län. 

Beträffande punkt 3 framhålles, att tillgången på arbetare varit i ständigt 
aftagande under de senaste 10 åren och f. n. är otillräcklig vid jordbruket 
inom västra delen af länet. 

Kristianstads län. 

Tillgången på arbetskraft för det större jordbruket är nu jämförelsevis 
begränsad, dock kan man ännu erhålla sådan. Däremot är det svårare att få 
den tillfälliga arbetskraft för rotfruktsrensning och dylikt, som så väl behöfves. 
Brist på arbetskraft har inträdt i samma mån industrien utvecklats och i stor 
mängd absorberat arbetskraften. Genom de bättre daglöner, som erhållits dels 
vid denna, dels vid jordbruket, ha hustrur och barn blifvit mindre villiga att 
deltaga i arbetet inom jordbruket. Allra värst är att erhålla hjälp till mjölk-
ningsarbetet, oaktadt detsamma betalas jämförelsevis högt, eller ända till 300 
kr. pr år. Inom länet är en vanlig dränglön 250—300 kr. och fritt vivre. 
För statare är lönen mellan 700—800 kr. Dagsverkspriset är 2—3 kr. pr 
dag för man och 1'25—2-25 för kvinna, där man arbetar på egen kost. 

Malmöhus län. 

Att tillgången på arbetskraft till jordbruket ganska betydligt aftagit, 
framgår af hvad ofvan därom sagts. Förutom de angifna grunderna därtill, 
tillkommer äfven värnplikten, som drager ungdomen från jordbruksgöromålen 
under en stor del af aret. 

Mest framträdande är emellertid bristen på mjölkerskor, hvilka snart ej 
längre stå att erhålla, äfven mot betydligt förhöjda löner. Emigrationen till 
städerna torde vara den väsentligaste anledningen till bristen på mjölkerskor, 
i det den kvinnliga ungdomen föredrager att tjäna i städerna, eller åtminstone 
på sådana ställen, där ingen mjölkning förekommer. 

Denna arbetarebrist framträdde särskildt märkbar på 1890-talet och har 
tilltagit intill närvarande stund, då tillståndet på många ställen betecknas 
såsom betänkligt, på andra däremot ännu såsom drägligt. 

I stor utsträckning har till de större egendomarna inom länet införskrif-
vits småländska och polska arbetare af båda könen, hvilka ersatt bristen på 
inhemska arbetare, isynnerhet vid skötseln af sockerbetsfälten. 

Beträffande jordbruksarbetande klassens förmåga att åstadkomma fullgoda 
arbetsprestationer, finnes all anledning att förmoda, att denna förmåga tilltagit 
med de gynnsammare personliga förhållanden, som nu råda. Arbetaren har 
nu för tiden råd att äta, kläda sig och bo bättre än förr. Däremot sakna 
de yngre tillfällen att till fullkomlighet öfva sig i vissa färdigheter, såsom att 
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hugga med lie eller dylikt. Denna brist framträder dock mindre störande, 
då dylika arbeten numera allmänt utföras med maskiner. 

Tillfölje arbetarebristen har emellertid mången arbetsgivare tvingats att 
nöja sig med under- och öfveråriga arbetare, och dessa hafva gifvetvis ofta 
gifvit anledning till anmärkning på förmågan att lämna ett fullgodt arbete. 
Omvändt synes ibland förhållandet vara beträffande viljan att lämna ett full
god! arbete, isynnerhet när socialistiska agitatorer lyckats vinna gehör för sina 
läror. Beklagligt nog råder ibland obenägenhet för ordning, och likgiltighet 
för arbetsgifvarens intressen. 

Hallands län. 

Angående tillgången på arbetskraft i jordbruket har en tydlig minskning 
gjort sig gällande, särskildt under de allra sista åren, och har under dessa ar 
ej blott emigrationen utan äfven städerna och industrien dragit arbetare från 
landsbygden. Den ständiga ökningen af industriarbetarnes löner har natur-
ligen inverkat på jordbruksarbetarnes aflöning, och torde nuvarande dagsverks
priset för sistnämnda arbetare uppgå till minst 18—22 öre per timma. Den 
tydliga ständigt minskade tillgången på jordbruksarbetare har väl ännu icke 
medfört någon tillbakagång i länets jordbruksnäring, men för hvarje dag 
blifva svårigheterna att anskaffa arbetskrafter större och större, och te sig 
utsikterna för denna, det svenska jordbrukets lifsfråga, icke synnerligen ljusa. 

Göteborgs och Bohus län. 

Med hänvisning till, hvad ofvan anförts, kan Utskottet vitsorda, att 
tillgången på för jordbruket tillgänglig arbetskraft under de senast gångna 
fyratio åren i hög grad förminskats, samt att den nuvarande, särskildt framträ
dande bristen i detta afseende i synnerhet varit kännbar under de sista tio åren. 

I afseende å den jordbruksarbetande klassens vilja och förmåga att åstad
komma fullgoda arbetsprestationer måste Utskottet vidgå, att en förändring 
till det sämre i detta hänseende under årens lopp försiggått. Nutidens jord
bruksarbetare betrakta nämligen ofta de landtliga sysslorna med ett visst 
förakt, hafva ej något intresse af att sätta sig in i de olika detaljerna af 
desamma och äro öfver hufvud liknöjda i fråga om det resultat, som genom 
jordbruksdriften uppstår. Hufvudsaken är, att dagen går, att rastetiderna 
tagas ut i sin fulla utsträckning, och att aflöningen bekommes i goda kon
tanter och mycket goda naturaförmåner. 

Ett verksamt medel mot nämnda sorgliga förhållande torde vara svårt 
att angifva, men håller Utskottet före, att något skulle kunna vinnas genom 
att göra arbetarne delaktiga af den vinst på driften, som bör kunna uppstå, 
om det hela skötes planmässigt och väl, samt såväl husbonde som arbetare 
spänna alla sina krafter för att vinna ett godt resultat. 

Alfsborgs läns Södra. 

Beträffande frågan om tillgången på arbetskraft för det större jord
bruket, så är det ej mycket att tillägga utöfver hvad ofvan under punkt 2 
redan är nämndt. Den är alldeles otillräcklig för att jordbruken skola 
kunna skötas väl. Hvad kvinnornas arbetsprestationer beträffa, så är redan 
förut nämndt, att de hafva stor obenägenhet för landtarbete, och särskildt 
är det snart sagdt omöjligt att få några mjölkerskor. De manliga arbetarnes 
prestationer torde däremot nog vara i kvalitativt hänseende öfverlägsna dem, 
som åstadkommos för några årtionden sedan. 
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Älfsborgs läns Norra. 

Tillgången på arbetskraft vid jordbruket har afgjordt minskats under de 
gångna 40 åren, dock ej i jämnt fallande skala, utan har under de 10 à 15 
sista åren, och framför allt de 3 sista åren, tillgången i oroväckande grad 
förminskats. Ehuru emigrationen har sin dryga del i den knappa tillgången 
på arbetsfolk inom jordbruket, torde dock en del få skrifvas på dels industrien, 
som med sin höga dagspenning suger till sig landtarbetarne, och dels ung
domens alltmera tilltagande obenägenhet att arbeta i jorden och »tjäna bön
der». — Daffsverkspriserna för 40 år sedan torde rätt allmänt varit 75 öre 
för fullgodt vinterkarldagsverke och 1 kr. à 1-25 för fullgodt sommarkarldags
verke. Fullgod dräng i husbondens kost betalades vid samma tid med 100— 
125 kronor. Nu däremot betalas för långt sämre arbetare 2 kr. för vinter
karldagsverke, 3 kr. för sommarkarldagsverke samt 275—300 kr. för knappt 
fullgod dräng i husbondens kost. Viljan och förmågan att åstadkomma full
goda arbetsprestationer äro i starkt aftagande, beroende på tidsandan, som ford
rar kortare arbetstid och högre dagspenning, men ej finner angeläget vara, 
att arbetsprodukten stegras i samma mån som dagspenningen. 

Bristen på arbetskrafter inom jordbruket gör sig så starkt kännbar, att 
endast de allra nödvändigaste arbetena kunna utföras, och att såväl skörden 
som andra arbeten ofta försenas. Täckdikning, stenbrytning, odling och andra 
grundförbättringar höra till sällsyntheterna. Åkers utläggande till bete kan 
dock endast i de mest hemsökta delarna af området sägas vara beroende på 
knapp människoarbetskraft, och har ännu sällan förekommit, utan snarare på 
jordens magerhet och ägans frånlägsenhet. 

Skaraborgs län. 

Folkminskningen på länets landsbygd började omkring år 1880 och har 
under de därpå följande 27 åren alltjämt fortgått. Denna minskning var till 
en början föga kännbar och ersattes af arbetssparande maskiner. Ännu på 
1890-talet var tillgången på arbetsfolk tillräcklig. Särskildt under de senaste 
tio åren har tillgången på arbetskraft för det större jordbruket emellertid i 
hög grad aftagit. Anledningarna torde i främsta hand vara att söka uti in
dustriens utveckling och emigrationen. 

Under de 2 à 3 senaste åren har situationen blifvit ännu sämre. Folk
bristen är nu helt uppenbar, och få torde de gårdar vara, som hafva alla 
platser besatta. I all synnerhet förefinnes stor svårighet att erhålla kreaturs
skötare samt mjölkerskor. Tillståndet på arbetsmarknaden är således sådant, 
att åtminstone alla större jordbrukare med en viss oro se framtiden an. Ar
betsdagen göres kortare, arbetarnes fordringar på ökade löneförmåner stegras, 
samtidigt som arbetsintensiteten snarare minskas än ökas. 

Allt detta skulle kanske ändock icke hindra det större jordbrukets skötsel 
och framtid — ty förmåga att arbeta finnes hos vårt folk — om icke de 
socialistiska lärorna ingöto hos arbetaren ovilja mot husbonden samt ofta för
dunklade arbetarens rättsbegrepp. Ännu är socialismen icke i full fart här 
inom länet, men den lydnad för husbonden, som måste finnas för att allt 
skall gå i rätt hjulspår, har under det sista året här och där i våra bygder 
visat sig i betydligt aftagande. 

Då härtill lägges, att det kraftigaste och bästa folket går till städerna 
eller emigrerar, blir det de gamla samt den ännu ej utvuxna ungdomen, som 
såsom arbetskraft står jordbruket till buds, och prestationerna blifva natur
ligtvis äfven i förhållande till arbetarestockens kvalité. 
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Värmlands län. 

Med den oerhörda höjning i arbetslönen, som de sista åren medfört, är 
det sa godt som omöjligt för en mindre hemmansägare, som ej till sin gård 
har skog till afsalu, att med tillhjälp af legda arbetskrafter drifva sitt jord
bruk med ekonomisk framgång. Det är sålunda bristen på arbetskrafter till 
rimliga kostnader, som i många fall blir orsaken till emigration. Denna brist 
började göra sig gällande redan för 25 à 30 år sedan och har under tiden 
oafbrutet förvärrats. Det höga priset pä arbetskraft framgår oförtydbart, då 
man betänker, att dränglöner utgå med 300 à 350 kronor och piglöner med 
150 à 200 kronor pr år förutom kost, logis, fri sjukvård m. m. Härtill 
kommer ytterligare, att arbetsintensiteten, oaktadt arbetsprisets stegring, i hög 
grad minskats, och synas sträfvandena numera gå ut på att prestera minsta 
möjliga arbetsprodukt mot högsta möjliga betalning. 

Örebro län. 

Tillgången på arbetskraft i jordbruket har på de senaste åren väsent
ligt förminskats såväl genom utvandring ur riket som än mer genom in
dustriens och städernas dragningskraft. 

A andra sidan har genom förbättrad, mera arbetsbesparande redskap be-
hofvet af arbetskraft i någon mån äfven förminskats. I ett och annat fall 
inom länet har bristen på arbetskraft för mjölkning nödgat vederbörande 
ladugårdsägare att afyttra hela eller en del af kreatursbesättningen. 

Arbetsprestationerna ha i åtskilliga trakter af länet försämrats genom 
en viss intresselöshet hos jordbruksarbetaren, påverkad som han i dylika fall 
flerstädes blifvit af socialistisk agitation. 

I detta sammanhang må omnämnas, hvad en arbetare, som återvändt till 
Sverige efter 14 års vistelse i Amerika, yttrat till en af gillesordförandena 
vid samtal om arbetsförhållandena här hemma och i Amerika. Yttrandet 
lydde så: »Om en person sattes i tillfälle att här utföra fritt arbete, d. v. s. 
ackordsarbete, så skulle han förtjäna lika mycket som i Amerika, och ut
vandringen skulle genom sådana anordningar betydligt förminskas, alldenstund 
lefnadskostnaderna här äro mycket billigare än i Amerika.» 

Västmanlands län. 

Den öfverallt kännbara svårigheten att erhålla nödiga arbetskrafter 
för jordbruket har, såsom det uppgifves från flertalet distrikt, hnfvudsakligen 
framträdt under de sista tio åren jämsides med uppsvinget inom industrien 
samt igångsättandet af en del större arbeten, järnvägs- och landsvägsbyggen, 
skogsafverkningar o. s. v. Den tillgängliga arbetskraften är i många fall af 
mindrevärdig beskaffenhet, till följd af att de dugligaste arbetarne ofta nog 
vändt sig ifrån jordbruket. I många fall har ock en våldsam socialistisk 
agitation medfört ovillighet att utföra fullgoda arbetsprestationer. 

Kopparbergs län. 

Som de bästa arbetskrafterna gå till industrien eller förflyttas till 
platser, där de för tillfället bättre betalas, blir i allmänhet föga däraf kvar 
för jordbrukets behof. Så har det sedan långliga tider varit, men olägen
heten däraf har naturligtvis ökats i samma mån som industrien tagit upp
sving. 
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Gäfleborgs län. 

Sedan trävaruindustrien började utvecklas, har bristen på arbets
kraft i jordbruket gjort sig alltmera kännbar och är f. n. rätt stor. Jord
brukarne anse sig icke kunna betala sina arbetare de dagspenningar, som 
industrien bjuder, och få därför i regel nöja sig med i allmänhet undermåligt 
och därför billigare folk. Härtill kommer, att, äfven om jordbrukaren betalar 
samma daglön som industriidkaren, han likväl ej erhåller arbetsfolk med samma 
lätthet som denne, emedan det jämförelsevis lättare, fast mer eller mindre 
hälsoskadliga, arbetet i fabrikerna är mer tilltalande än det tunga jordbruks
arbetet. Industrien nedsätter eller rent af borttager förmågan af och viljan 
för arbete med jordbruk, ja, arbetarne anse detta arbete simpelt och för
aktligt. 

De få arbetare återigen, som ännu återstå till jordbrukets tjänst, anse sig 
i jämförelse med industriarbetarne dåligt betalade och prestera därför ett 
minimum af arbete äfven vid dagspenningar af kr. 2-60 à 3-oo pr dag. En 
minimiprestation af arbete med nyssnämnda arbetslöner resulterar emellertid 
förvisso i ett maximipris för utvecklad verklig arbetseffekt, och däraf kommer 
det sig, att det norrländska jordbruket f. n. har att betala de i realiteten 
dyraste arbetspriser, vida dyrare än industriens. 

Denna dyra arbetskraft behöfver likväl icke och torde ej heller så ofta 
hafva resulterat i jordägares emigration, ty dels är den egna torfvan för kär 
att lämna, och dels äro mäktiga krafter i rörelse för att eliminera bort 
olägenheten af det dyra arbetet. I den mån nämligen, som Hushållnings
sällskapets intensiva upplysningsarbete om rationell jordbruksdrift vinner in
steg hos allmogen och de pågående hemmansklyfningarna hinna skapa mindre 
jordbrukslägenheter, kommer äfven behofvet af legd arbetskraft att minskas, 
och till detta resultats förverkligande arbetar äfven industrien rastlöst genom 
tillverkningen af alltmer fullkomnade redskap och maskiner, med hvilkas hjälp 
djurkraft kan utbyta handkraft. Planläggningen af jordbrukets drift kan 
också mer, än hvad nu är fallet, rättas efter arbetsförhållandena på orten, 
och i sista hand hafva jordbrukarne alltid makt att genom sammanslutning 
i föreningar till försäljningsväsendets ordnande hålla sig skadelösa för de höga 
arbetslöner, som de omöjligen vid behof af legd arbetskraft kunna undkomma 
att betala. Af allt delta framgår fullt klart, att ett effektivt upplysnings
arbete på jordbrukets område bör vara Statens kraftigaste medel till att mot
verka olägenheterna för jordbrukarne af industriens för landet i stort sedt 
glädjande uppsving och stora arbetsförbrukning. 

Västernorrlands län. 

Äfven i denna punkt göres afseende till jordbruket sådant det här 
bedrifves. Det är obestridligt, att länets jordbruk under de senaste 40 åren 
gjort betydliga framsteg. Men tillgängen pä arbetskraft för detsamma har 
icke i samma mån ökats. Orsaken härtill torde tillräckligt framgå af, hvad 
förut är sagdt. Särskildt har bristen pä tillräcklig arbetskraft inom jord
bruket gjort sig gällande under de senaste tio åren; i alla händelser hafva 
arbetslönerna stegrats till en med jordbrukets fördelaktiga bedrifvande oför
enlig höjd. 

Då för omkring 40 år tillbaka en drängs lön utgick med 40 à 60 riks
daler, en pigas med 30 à 40 och en daglön med 36 skilling för man och 12 
skilling för kvinna betalas för närvarande en årslön till dräng med 300 à 350 
kronor, för piga 150 à 200 kronor, dagpenning till man med 2'oo à 2-so, 
till kvinna 1 à 1"50 under sommaren, något mindre under vintern, allt med 
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fri kost. Under det ett häst- och karldagsverke under först nämnda tid be
tingade högst 2 riksdaler 24 skilling, betingar ett sådant nu 5 à 8 kronor 
o. s. v. Arbetet betalas sålunda i många fall 5—10 dubbelt mot på den 
tiden. 

Arbetsprestationerna kunna icke sägas hafva stigit, snarare tvärtom, så 
att fullgoda sådana numera äro sällsyntare än förr. I afseende på orsakerna 
härtill hänvisas till det under punkt 2 gjorda uttalandet. 

Jämtlands län. 

Större jordbruk i egentlig mening förefinnes icke inom länet. 
Först under det sista tiotalet af år har bristen på arbetskraft för jord

brukets behof gjort sig verkligt kännbar. 
Utom utvandringen har härtill bidragit, att, utom till skogsdriften, inom 

länet på olika orter uppstått industrier, till hvilka den lösa befolkningen 
dragit sig. 

Drängar är synnerligen svårt att erhålla och betalas med 350 à 400 
kronor och allt fritt, piglöner 175 à 250 kronor och fritt. 

Daglönare under bärgningstiden betalas upp till kr. 3-oo och kost för 
män och 1 25 à l ' so och kost för kvinnor. 

I fråga om arbetsprestationer torde kunna sägas, att den normala arbets
tiden år efter år något afkortats, men torde, tack vare maskiner och bättre 
arbetsredskap, arbetsintensiteten i motsvarande grad höjts. 

Västerbottens län. 

Ehuru inga egentliga större jordbruk finnas inom länet, hafva dock 
en stor del sådan omfattning, att de ej kunna skötas utan lejda krafter. För 
ägarne af dessa har, genom rusningen till de jämförelsevis goda dagspenningar 
betalande och stadigvarande arbete gifvande industrierna samt emigrationen, 
tillgången på arbetskraft år för år minskats under de senaste 30 à 40 åren 
och pa grund häraf fördyrats. Så hafva lönerna för dräng och piga under 
denna tid, ifrån 50 à 75 kronor för den förra och 30 à 40 kronor för den 
senare jämte fri kost, stigit till respektive 275 à 450 och 100 à 175. Priset 
på jordbruksprodukter har däremot ej hållit jämna steg med stegringen af 
priset a arbetskraft, utan under nämnda tid gått upp med endast 40 à 65 «i 
samt å kött med 100 à 150 °». 

Inom Västerbottens län hafva ej sådana omständigheter förekommit, som 
åstadkommit någon nämnvärd förändring hos den jordbruksarbetande klassen 
i dess vilja och förmåga att åstadkomma fullgoda arbetsprestationer, utan äro 
dessa egenskaper i regel ganska tillfredsställande. 

Norrbottens län. 

Då några större jordbruk icke finnas inom Xorrbotten — med undantag 
af några af sågverksägarne innehafda egendomar — så har utvandringen 
icke utöfvat något större inflytande på tillgången på arbetskraft i jordbruket. 
Att denna tillgång under de senaste årtiondena minskats har ej varit beroende 
på emigrationen såsom sådan, utan på den konkurrens, som den inom Norr
botten uppvuxna sågverks- och grufindustrien åstadkommit på arbetsmarknaden. 
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Jordbruksarbetarnes lönevillkor samt tillgång på 
jordbruksarbetare i Finland år 1907. 

Genom förordningen den 29 juni 1907 angående landtbruksstati-
stikens ordnande anbefalldes Landtbruksstyrelsen i Finland att hvarje 
år insamla och utgifva statistik öfver tillgången på jordbruksarbe
tare och öfver dessas lönevillkor. 

Sedan Kejserliga senaten sedermera fastställt såväl formulär för 
insamlande af primäruppgifter som tabellformulär för ifrågavarande 
statistik, hafva uppgifter af Landtbruksstyrelsen för första gängen 
infordrats för år 1907. 

Genom de sålunda utsända frågeformulären har man i enlighet 
med ofvannämnda förordning begärt uppgift dels om tillgången på 
arbetskraft inom jordbruket dels ock om jordbruksarbetarnes löne
villkor, och har man i det senare hänseendet begärt särskilda upp
gifter beträffande årslön för dräng och piga, daglön för sommardags
verke och vinterdagsverke, särskildt för man och för kvinna, samt 
slutligen dagaflöning för karl med häst (hästdagsverke). I hvarje af 
ofvannämnda fall har man skillt på, om vederbörande varit i gårdens 
kost eller i egen kost. 

Frågeblanketterna hafva tillskickats kommunalnämnderna i rikets 
samtliga landskommuner, och hafva nämnderna härvid uppmanats 
att uppgifva den vanligast förekommande lönen inom hvarje grupp 
löntagare för respektive kommun. 

Dylika uppgifter hafva äfven inkommit från samtliga kommuner 
med undantag af fyra, och har Landtbruksstyrelsen med ledning af 
dessa uppgifter utarbetat en statistisk redogörelse, hvars hufvud-
sakligaste resultat i det följande återgifvas. 

Tillgången på arbetskraft synes i det stora hela vara knapp. Till
räcklig har den uppgifvits vara i 190 (428 •/.) kommuner, mer än 
tillräcklig i endast 2 (04 %) samt icke tillräcklig i tillsammans 252 
(56'8 %) kommuner. 

Jordbruksarbetarnes lönevillkor. Beträffande dessa är, såsom redan 
angifvits, a t t märka, at t primäruppgifterna icke afse verkliga löner 
utan beräknade medellöner for hvarje särskild kommun. 

Den kontanta årslönens storlek för dräng och piga med eller 
utan kost har befunnits uppgå till nedan angifna belopp i följande 
antal kommuner. 
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Af ofvanstående öfversikt framgår, a t t den vanligast förekom
mande årslönen för dräng i gårdens kost i allmänhet växlade från 
216—287 kr. Den lägsta årslönen för dylik dräng var 107 kr. ,somupp-
gifvits vara medellönen i icke mindre än 8 kommuner; den högsta var 
446 kr., som emellertid endast uppgifvits som medellön för 1 kommun. 

För dräng utan kost växlade den vanligast förekommande års
lönen i allmänhet från 360—431 kr. Lägst utgick årslönen för sådan 
dräng med 216 kr. i 2 kommuner, högst med 648 kr. i endast 1 kommun. 

För piga med kost växlade den vanligast förekommande års
lönen i allmänhet från 108—143 kr. Lägst utgick årslönen för dylik piga 
med 58 kr. i 4 kommuner samt högst med 198 kr. i enbart 1 kommun. 

För piga utan kost varierade den vanligast förekommande års
lönen i allmänhet frän 216—287 kr. Lägst utgick årslönen för sådan 
piga med 130 kr. i 1 kommun, högst med 432 kronor jämväl också 
i endast 1 kommun. 

Kontanta dagaflöningen på daglönare. 

' ) Samtliga här och i fortsättningen angifna belopp äro evalverade från finska 
mark ti l l svenska kronor. Härvid hafva dock beloppen afrundats till närmast liggande 
helt krontal. 
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För manlig daglönare med kost växlade sålunda den vanligast 
förekommande daglönen från 1'44—1-79 kr. för sommardagsverke 
samt 0-72—1-07 kr. för vinterdagsverke. Lägst utgick daglönen för 
ifrågavarande slags daglönare med 0'72 kr. för sommardagsverke i 
5 kommuner samt med 0-36 kr. för vinterdagsverke i 1 kommun; 
högst utgick den med 2-88 kr. för sommardagsverke i 3 kommuner 
samt med 1-80 kr. för vinterdagsverke jämväl i 3 kommuner. 

För manlig daglönare utan kost varierade den vanligast före
kommande daglönen från 2'16—2-51 kr. för sommardagsverke samt 
från l-44—1 79 kr. för vinterdagsverke. Lägst utgick daglönen för 
sådan daglönare med 1-26 för sommardagsverke i enbart 1 kommun 
samt med 072 för vinterdagsverke jämväl endast i 1 kommun; högst 
utgick den med 4-32 kr. för sommardagsverke i 2 kommuner samt 
med 2-88 kr. för vinterdagsverke i 1 kommun. 

För kvinnlig daglönare med kost varierade den vanligast före
kommande daglönen i allmänhet från 072—1-07 för sommardags
verke samt från 0-36—071 för vinterdagsverke. Lägst utgick dag
lönen för dylik daglönare med 0-50 kr. för sommardagsverke i 5 
kommuner samt med 018 kr. för vinter dagsverke i 1 kommun; högst 
utgick den med 1-80 kr. för sommardagsverke i 2 kommuner samt 
med l-44 för vinterdagsverke i 1 kommun. 

För kvinnlig daglönare utan kost växlade den vanligast före
kommande daglönen i allmänhet från 1-08—1'43 kr. för sommardags
verke samt från 0-72—1-07 kr. för vinterdagsverke. Lägst utgick 
daglönen för dylik daglönare med 0-72 kr. för sommardagsverke i 1 
kommun samt med 0-54 kr. för vinterdagsverke i 2 kommuner; högst 
utgick den med 2-52 kr. för sommardagsverke i 2 kommuner samt 
med T98 kr. för vinterdagsverke i 1 kommun. 

Redogörelsen omfattar jämväl statistik öfver dag avlöningens 
storlek för karl med häst (hästdagsverke). Enligt denna växlade den 
vanligast förekommande dagaflöningen för karl med häst, då kost 
erhölls från gården, i allmänhet från 2-88—3'59 kr. för sommardags
verke samt från 2-16—2-87 kr. för vinterdagsverke; utan kost varierade 
dagaflöningen för dylik dagaflönare i allmänhet från 4-32—5'03 kr. 
för sommardagsverke samt från 360—4-31 kr. för vinterdagsverke. 

Vid jämförelse med motsvarande svenska förhållanden kan man 
till en början konstatera, att tillgången på arbetskraft inom jord
bruket i de båda länderna kan anses vara icke fullt tillräcklig. 
Hvad aflöningen beträffar, synes denna i Finland vara väsentligt 
lägre än i Sverige; särskildt gäller detta den kvinnliga arbetskraften. 
Minst torde skillnaden i detta hänseende vara mellan årsanställda 
drängar i gårdens kost (jfr härom Medd. 1909, sid. 153). 

42—08204 
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De kollektiva aftalen i Tyskland. 

Den tyska officiella statistiken har sedan länge följt de kollek
tiva aftalens utveckling i Tyskland. Redan är 1903 började rikets 
statistiska ämbetsverks afdelning för arbetsstatistik från arbetsgif-
vare- och arbetstagareorganisationer insamla gällande kollektivaftal. 
E t t betydande material har därigenom sammanbragts, som sedan 
successivt bearbetats och offentliggjorts af den arbetsstatistiska afdel-
ningen. Numera föreligger ett flertal publikationer rörande kollek-
tivaftalen i Tyskland, för hvilkas hufvudinnehåll här skall lämnas 
en kortfattad redogörelse. 

Det insamlade aftalsmaterialet fann en första bearbetning i det 
tre band starka arbetet Der Tarifvertrag im Deutschen Beiche, som 
utkom år 190fi. Det första bandet omfattar en allmän framställning af 
kollektivaftalets väsen, begrepp och utveckling, det andra innehåller 
en systematisk bearbetning af de t. o. m. midten af år 1905 t i l l den 
arbetsstatistiska afdelningens kännedom komna kollektivaftalen, och 
i det tredje lämnas en fullständig förteckning öfver alla insamlade 
kollektivaftal samt aftryck af en vald samling. 

Inledningsvis redogöres för vissa principiella distinktioner med 
afseende å de kollektiva aftalen. Först och främst påpekas, at t 
de aftal, hvarom här är fråga, endast afse löne- och arbetsförhållan
den. Det tyska språkbruket benämner dem Tarifverträge, tariffaftal. 
Såsom en nödvändig förutsättning för afslutande af dylika gemen
samma prislisteaftal framhålles förefintlig heten af sammanslutningar 
åtminstone å den arbetstagande partens sida. Denna sammanslut
ning måste ock medverka vid aftalets ingående. Organisation och 
kollektivaftal betinga således h varandra ömsesidigt. Det är följakt
ligen först med uppkomsten af arbetstagare- och arbetsgivareor
ganisationer, som den kollektiva löneaftalsformen kunnat vinna 
terräng. Den ledande tanke, som ligger t i l l grund för kollektivaftalet, 
säges vidare vara principen om ett så enhetligt fastställande som möj
ligt af löne- och andra arbetsvillkor för en och samma arbetaregrupp. 
Det kollektiva tariffaftalet är däremot icke något arbetsaftal i egentlig 
mening. Genom fastställandet af bestämmelser rörande arbetsvill
koren för ett större eller mindre antal individuellt obestämda perso
ner aftalas icke fullgörandet af en viss prestation, utan detta aftal 
innebär blott och bart, att arbete, när sådant äger rum, skall förrät-
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tas endast under de fastställda villkoren. På grundval af det kol
lektiva tariffaftalet måste' sedan det enskilda arbetsaftalet slutas. 

Frånsedt vissa yrken, såsom boktryckerierna, där kollektivaftals-
tanken har gamla anor, är det först mot slutet af 1890-talet, som 
frågan om kollektiva aftal träder mera allmänt i förgrunden. Från 
arbetarehåll hade man förut ställt sig afvisande gent emot den nya 
af talsformen ; med år 1899 inträder emellertid ett omslag, och från 
den tidpunkten betrakta alla arbetareorganisationer införandet af 
kollektivaftal som ett eftersträfvansvärdt mål. Arbetsgifvarne ha 
förhållit sig mera kyligt, och ännu har hos dem den nya tanken 
icke fullständigt slagit igenom. Inom en industri, byggnadsindustrien, 
uttalade dock redan år 1901 vederbörande arbetsgifvareförbund, att 
det kollektiva löneaftalets fördelar äro större än dess nackdelar. De 
tyska industriidkarnes centralförbund däremot har i et t uttalande 
af år 1905 förklarat, att de kollektiva aftalen äro farliga för den 
tyska industrien. Förhållandena ställa sig också mycket olika för 
olika yrken och industrier. I Tyskland har man kunnat konstatera, 
at t kollektivaftalsrörelsen tagit starkaste fart inom de yrken, som 
ännu äga en handtverksmässig organisation, och där konkurrensen 
mellan olika orter är mindre tryckande. 

De kollektiva aftalen äro af genomgripande betydelse för hela 
folkhushållningen. Den kollektiva regleringen af arbetsvillkoren har 
på produktionens område sin motsvarighet i industriidkarnes sam
manslutning och organisation i karteller och truster och på konsum
tionens område i konsumenternas sammanslutning i konsumtions- och 
partiinköpsföreningar. 

En af kollektivaftalens angelägnaste uppgifter är a t t undan -
rödja åtminstone de närmaste anledningarna till strejker och lockout
er, dessa våldsamma afbrott i arbetets och produktionens jämna 
gång. Man torde med säkerhet kunna påstå, at t utan kollektivaf-
talen antalet arbetsinställelser skulle vara än större. Antalet är 
stort nog ändå, om man tager i betraktande, a t t t. ex. år 1905 i 
Tyskland 408,145 arbetare vid 14,481 arbetsställen strejkade och 
118,665 arbetare vid 3,859 arbetsställen utestängdes. 

Kollektivaftalets betydelse får emellertid â andra sidan icke 
öfverskattas. Man torde ej kunna vänta, att därigenom en s t a d i g 
v a r a n d e intresseutjämning mellan parterna skall uppnås. Kollek -
tivaftalet är a t t betrakta såsom uttryck för ett väpnadt vapen
stillestånd, efter hvars utlöpande parterna stå rustade at t antingen 
på förhandlingens väg eller, om på den vägen icke enighet uppnås, 
genom strejk eller lockout skaffa sig en ny basis för fastställan
det af arbetsvillkoren.1 

1 Den tyska arbetsstatistiska afdelningen citerar i det hänseendet från auktoritativt 
tyskt arbetareledarehåll följande belysande uttalande: >Så snart arbetarne äro medvetna 
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Antalet kollektivaftal, som behandlats i den systematiska delen 
af publikationen, utgör 1,577. Totalsumman arbetare, som beröras 
af dessa aftal, belöper sig enligt arbetarnes uppgifter till omkring 
367,000, enligt arbetsgifvarnes åter till omkring 477,000. 

Relativt mest berörd är byggnadsindustrien; på denna närings
grupp falla c:a 38 % af aftalen, e:a 39 % af arbetsställena och c:a 40 % af 
arbetarne. 

Med afseende på antalet aftal komma närmast efter byggnads
industrien närings- och njutningsämnesindustrien (med c:a 12 %)< 
beklädnadsindustrien (c:a 11 %), metallindustrien och jord- och sten
industrien (hvardera c:a 10 %) samt trävaruindustrien (c:a 8 %). Den 
grafiska industrien intager en särställning och är den enda närings
grupp, där en genomgående reglering af arbetsvillkoren ägt rum i 
och med afslutandet af 5 riksaftal. 

Räknadt efter antalet berörda arbetsställen och arbetare kommer 
den grafiska industrien i andra rummet (c:a 11 % af arbetsställena 
och arbetarne), därnäst beklädnadsindustrien (c:a 10 % af arbetsstäl
lena och 9 % af arbetarne), sedan metallindustrien (resp. 10 och 8 %). 

Andra näringsgrupper, inom hvilka kollektiva aftal afslutats 
ehuru i mindre utsträckning, äro textil-, pappers- och läderindustri
erna samt transportyrkena. Alls icke representerade äro däremot 
jordbruk, skogsbruk, bergshandtering, den kemisk-tekniska industrien, 
handeln samt hotell- och restaurantrörelsen. 

Såsom framgår af det sagda, har den egentliga storindustrien 
tagit högst ringa del i kollektivaftalsrörelsen. Textilindustrien före
kommer med ett försvinnande litet antal sådana aftal (tillhopa 6 eller 
0'4 % af hela antalet); metallindustrien uppvisar visserligen ett större 
antal (150 eller omkring 10 %), men af dem kommer ungefär en tredje
del på bleckslageriet. som drifves företrädesvis handtverksmässigt, 
och af de öfriga hithörande aftalen äro de flesta f i rma- eller v e r k -
s t a d s a f t a l (aftal med enskilda arbetsgifvare). 

Riksaf ta l , som representera den mest utvecklade formen af af-
talskollektiviteten, föreligga endast för den grafiska industrien, där 
dylika aftal ingåtts för olika hufvudgrupper inom denna näringsgren. 

om, att de utgöra en särskild klass, som har sina egna. långt utöfver det kollektiva 
aftalet gående och den kapitalistiska exploiteringen motsatta intressen, skola de be
trakta hvarje kollektivaftal blott som en etapp, som det första steget på en väg, där 
hvarje fotsbredd måste tillkämpas . . . För arbetsgifvaren är det drifvande motivet 
till aftalets ingående behofvet af hvila — för fackföreningarna är det förutsättningen för 
genomförandet af ytterligare fordringar. När andra motiv än kampen iörframåtskridan-
det behärska arbetarne, när de låta leda sig af den eviga fredens idol, då upphör af-
talskollektiviteten att vara en etapp för klasskampen, då råkar den in i skråväsendets 
sumpmarker. Det kollektiva aftalet kan alltså vara ett verktyg för klasskampen, det 
kan också vara ett verktyg för klassfreden all t efter uppfattningen hos dem, som an
vända det. Motsatsen mellan arbetsgifvare och arbetare utesluter alldeles af sig själf 
det kollektiva aftalet, som traktat för en evig fred. T. o. m. där å arbetarnes sida en 
sådan uppfattning skulle kunna vinna insteg, skulle realitetens makt snart störa det 
fredliga förhållandet och kasta öfver ända det kollektiva aftalet.» 
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Den aftalsform, som i Tyskland mest kommit till användning, 
är ortsaftalet , en mellanform mellan verkstads- och riksaftalet. Det 
reglerar arbetsvillkoren för ett och samma yrke på en eller flera 
sammanhörande orter. Af de insamlade 1,577 aftalen utgöras 80 % 
af sådana ortsaftal. 

De bestämmelser, som innehållas i aftalen, afse dels arbetsvill
koren i inskränkt mening, nämligen arbetstiden och arbetslönen, dels 
vissa andra arbetsförhållanden, såsom frågor rörande arbetarskydd, 
skilje- och förlikningsnämnder, aftalstid, uppsägningstid o. s. v. I 
sistnämnda hänseende kan man t. o. m. säga, att de kollektiva afta
len föregripit den statliga sociala lagstiftningen. 

Bestämmelser om arbetstidens längd finner man i 1,175 aftal. 
En detaljerad öfversikt öfver timantalet lämnar följande samman
ställning. 

Af denna öfversikt framgår, a t t den ordinarie dagliga arbets
tiden i flertalet aftal (i rundt tal 60 °/°) år reglerad till 10 timmar. 
I 28-7 °/o af aftalen är den bestämd till 9—9 1-2 timmar, med någon 
öfvervikt för 9-timmarstiden. 

De yrkesgrupper, där 10-timmars-arbetsdagen öfverväger, äro 
byggnadsarbetare, taktäckare, målare, stensättare, krukmak are, bryg
gare, tunnbindare, skräddare, skomakare och hamnarbetare. 

Mindre än 10 timmars arbetsdag hafva stuckatörer, glasblåsare, 
träarbetare, tapetserare, stenhuggare, bleckslagare, bokbindare och 
typografer. 

Mera än 10 timmars arbetsdag hör t i l l undantagen och förekom
mer relativt ofta endast bland skräddare och skomakare. 

I fråga om öfvertidsarbete förmärkes i aftalen en tendens a t t 
såvidt möjligt förhindra eller inskränka detsamma. Det förekommer 
emellertid inom alla yrken och betalas med förhöjning af den ordi
narie tidlönen. Förhöjningen varierar för dagarbete mellan 10 och 
33 % samt för natt- och söndagsarbete mellan 25 och 100 %. 
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Löneformen är dels tidlön, dels ackordslön. Som af samtliga af -
tal synes framgå, föredraga arbetarne själfva i flertalet yrken tidlö
nen och bekämpa ackordsystemet. 

På grund af aftalens stora inbördes olikhet lämnas ej någon 
allmän framställning af lönens höjd. Den växlar helt naturligt 
högst betydligt efter olika yrken och orter. Anmärkas må endast, 
a t t i de större städerna betalas högre löner, medan däremot de lägre 
lönesatserna äro a t t rinna i de distrikt, där kostnaderna för uppe
hället äro mindre, där dessutom industrien är föga utvecklad och 
landthushållningen ännu förhärskande. I öfverensstämmelse därmed 
är i Tyskland lönens höjd sjunkande från väster till öster. 

Utom bestämmelser rörande arbetstid och arbetslön innehålla af-
talen, som redan är nämndt, ofta bestämmelser af socialpolitisk 
karaktär. Den tyska arbetsstatistiska afdelningen har emellertid 
konstaterat, at t de öfverenskommelser, som gälla kollektivaftalet 
själft, dess genomförande och hållande, dess giltighetstid o. s. v., 
icke sällan blifvit alltför oklart formulerade; de lämna i jämförelse 
med de i allmänhet klara och tydliga bestämmelserna angående de 
egentliga arbetsvillkoren mycket öfrigt a t t önska. Med en skarpare 
formulering af ifrågavarande bestämmelser skulle enligt afdelningens 
åsikt mången anledning till meningsskiljaktighet om aftalets tolk
ning undanrödjas. 

De under år 190(5 i Tyskland ingångna kollektivaftalen behand
las i den år 1908 utkomna publikationen Die Weiterbildung des 
Tarifvertrages im Dvutschen Heiche. Ur denna framgår, att de fem 
tyska storindustrierna, bergshandtering, maskinindustri, elektroteknik, 
kemisk-teknisk industri och textilindustri, allt fortfarande i det stora 
hela stå utanför kollektivaftalsrörelsen. Särskildt inom elektrotek
niken och maskinindustrien försvåras aftals ingående för längre tid ge
nom maskinteknikens hastiga växling. De under året ingångna kollek-
tivaftalens antal är emellertid det oaktadt ganska stort — 1,646, 
berörande 46,033 arbetsställen med 380,401 arbetare. Räknadt efter 
antalet aftal kommer byggnadsindustrien alltjämt i första rummet, 
därnäst följer metallindustrien, där kollektivaftalsidéen under året vun
nit vidsträckt utbredning, därpå trävaruindustrien och transportyrkena 
samt närings-och njutningsämnesindustrien. För öfrigt föreligga kollek-
tivaftal, fiere eller färre, inom samtliga industriklasser med undan
tag af skogsbruk, bergshandtering och kemisk-teknisk industri, som 
fortfarande äro orepresenterade. 

Af aftalen äro 555 verkstads-, 815 orts-, 217 distrikts- och 5 
riksaftal. Fördelade på de olika näringsgrupperna, falla verkstads-
aftalen hufvudsakligen på metallindustrien och närings- och njut-
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ningsämnesindustrien (bryggerierna), ortsaftalen däremot på trävaru
industrien, beklädnadsindustrien och byggnadsindustrien. 

10 timmars arbetsdag är alltjämt den i aftalen förhärskande. 
Förkortning af arbetstidens längd har endast mycket sällan (46 af-
tal eller 3 %) kunnat ernås vid ingåendet af de nya aftalen. Det 
sammanhänger förmodligen med den högkonjunktur, som utmärkte 
året 1906 och som förorsakade, a t t arbetsgifvarne hellre voro villiga 
a t t betala något högre lön än a t t förkorta arbetstiden. De enstaka 
förkortningar, som ägde rum, voro ganska obetydliga och uppgingo 
i 30 fall till xjt timme och i 9 fall till 1 1/i timme, för dag räknadt. 

1907 års tyska kollektivaftal behandlas i jan.- och febr.-häf-
tena af innevarande årgång af Reichs-Arbeitsblatt. Antalet nyin-
gångna eller förnyade aftal var såvidt kändt 2,782, gällande 52,369 
arbetsställen med 441,365 arbetare. 

På de särskilda näringsgrupperna fördela sig aftalen såsom 
följer: 

Som af den meddelade öfversikten framgår, ökas alltjämt de 
kollektiva aftalens antal. Flera grenar af den egentliga storindustrien 
hålla sig emellertid ännu utanför denna aftalsform. De 10 nya aftal, som 
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komma på textilindustrien, är af ringa betydelse. Skogsbruk, bergs -
bruk och kemisk-teknisk industri äro ännu icke representerade. 

Af de under år 1907 ingångna aftalen voro 836 verkstads-, 1,318 
orts-, 625 distrikts- samt 3 riksaftal. Närings- och njutningsämnesin-
dustrien samt handels- och transportyrkena använda företrädesvis 
firma- eller verkstadsaftal, likaså metallindustrien, där dock dessutom 
ortsaftalet kommit t i l l afsevärd användning. Inom träindustrien äro 
ortsaftalen öfvervägande, inom byggnadsindustrien distriktsaftalen. 
De tre riksaftalen falla inom den grafiska industrien. 

I 2,306 aftal finnas fasta bestämmelser rörande arbetstidens 
längd. Timantalets fördelning framgår af följande öfversikt: 

I det öfvervägande antalet aftal (575 %) är den genomsnittliga 
dagliga arbetstiden al l t fortfarande fastställd ti l l 9 1/ä—10 timmar. 
Någon tendens att sänka arbetstiden med en halftimme kan dock 
spåras. I stort sedt kan emellertid sägas, att 10 timmars arbetsdag 
är den i aftalen oftast förekommande. Detta gäller särskildt om 
aftalen inom sten-, trävaru-, närings- och njntningsämnes- och bekläd
nadsindustrierna samt inom handels- och transportyrkena. Kortare ar
betstid förekommer företrädesvis inom den grafiska industrien. 

I 2,531 aftal ingå bestämmelser om arbetslönen. Löneformen 
är i 2,260 aftal tidlön, i 96 aftal ackordslön samt i 175 aftal dels 
tidlön dels ackordslön. Lönesatserna äro mycket växlande. Hufvud-
parten af utlärda manliga arbetare uppnå emellertid en timlön, som 
varierar mellan 36 och 45 Pf.; motsvarande tal för utlärda arbeter-
skor äro 21 och 25 Pf. 
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De kollektiva aftalen i Österrike. 

Sedart den officiella österrikiska statistiken från och med år 1905 
upptagit de kollektiva aftalen till behandling, finner man i Handels-
ministeriets arbetsstatistiska byrås månadsskrift Soziale Rundschau 
årliga redogörelser för kollektivaftalets utveckling inom Österrike. 
De år 1906 slutna aftalen ha dessutom systematiskt bearbetats i en 
af byrån år 1908 utgifven särskild berättelse: Die kollektiven Arbeits-
und Lohnverträgc in Österreich im Jahre 1906. Med ledning af dessa 
publikationer skall här lämnas en kortfattad redogörelse för de kol
lektiva aftalen i Österrike. 

Med undantag för boktryckarefacket, där redan år 1896 ett riks-
aftal trädde i kraft, är den kollektiva aftalsformen i Österrike af 
ungt datum. Det var först under åren 1901—1903, som den började 
få någon utbredning. Oberäknadt verkstadsaftalen (aftal vid särskilda 
arbetsställen), afslötos under denna period omkring 20 ortsaftal; 
bland dem märkes särskildt det 4,000 arbetare omfattande kollektiva 
aftalet för byggnadsindustrien i Lemberg. 

Kollektivaftalsrörelsens egentliga början i Österrike daterar 
sig från den österrikiska fackföreningskongressen år 1903. Denna 
kongress fattade en resolution, hvari kraftigt häfdades, a t t de kol
lektiva aftalen vore ägnade att gifva lönerörelserna ett mera ordnadt 
förlopp och att förebygga oöfvertänkta lönestrider, hvilkas resultat 
icke stå i någon proportion till gjorda uppoffringar. I resolutionen 
framhölls vidare, att kollektiva aftal äro at t anbefalla öfverallt, där 
å både arbetsgifvarnes och arbetstagarnes sida förefinnas starka 
organisationer, hvilka kunna erbjuda garanti för de träffade aftalens 
genomförande och upprätthållande. Till sist uttalades nödvändigheten 
af att ytterligare utveckla de bestående organisationerna och att 
ställa tillräckliga medel till deras förfogande för att sätta dem i stånd 
att fylla dem tillkommande uppgifter. At t under den följande tiden 
afslutandet af kollektiva aftal rönte hastigt uppsving, måste man 
väsentligen tillskrifva denna resolution och den i samband därmed 
stående utvecklingen af fackföreningsrörelsen. Redan år 1904 trädde 
— utom ett större antal verkstadsaftal — ungefär 20 nya ortsaftal 
i kraft. 

Noggrannare uppgifter föreligga från och med år 1905. För 
detta år äro kända 33 verkstadsaftal, 59 ortsaftal och 2 riksaftal (de 
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sista omfattande typografer och stilgjutare). De flesta aftalen föllo 
inom metall- och maskinindustrien (10 orts- och 22 verkstadsaftal), 
byggnadsindustrien (22 orts- och 3 verkstadsaftal) samt trävaruin
dustrien (7 orts- och 2 verkstadsaftal). Den egentliga storindustrien 
var endast svagt representerad; textilindustrien företedde endast 
1 ortsaftal. 

I 72 af de år 1905 ingångna 94 aftalen funnos bestämmelser om 
den dagliga arbetstidens längd. 

En daglig arbetstid af 9—9 Va timmar fanns således fastställd i 
51 aftal (70-8 %). 10-timmars arbetsdag förekom i 15 aftal (20-8 %); 
längre arbetstid endast undantagsvis. 8 3A-timmars arbetsdag upp
visade endast typografaftalet. 

För Öfrigt innehöllo aftalen bestämmelser om minimilön, betalning 
för öfvertids- samt sön- och helgdagsarbete, fridagar, raster, före
ningsrätt samt andra bestämmelser af socialpolitisk natur. 

E t t betydande framsteg i kollektivaftalsrörelsens utveckling 
betecknar året 1906. Då ingingos 478 aftal, hvaraf 268 verkstads-, 
183 orts- samt 27 distriktsaftal. Dessa aftal berörde samtliga nä
ringsgrenar utom hotell- och restaurantrörelse samt handel. Sär-
skildt inom trävara-, textil- och beklädnadsindustrierna var ökningen 
af antalet ingångna aftal högst afsevärd. Textilindustrien, som för 
det föregående året endast kunde uppvisa 1 aftal, var nu represen
terad med 42. Motsvarande siffror för beklädnadsindustrien voro 
resp. 2 och 81. Synnerligen kraftig var stegringen af aftalens antal 
inom metall- och maskinindustrien samt byggnadsindustrien. Stor
industrien började nu allmännare deltaga i rörelsen, hvarvid verk-
stadsaftalsformen blef förhärskande; inom maskin- och glasindustri
erna är denna aftalsform den enda dittills förekommande. 

De år 190(5 slutna aftalen omfattade 15,592 arbetsställen med 
188,719 arbetare. Med afseende på antalet i aftalen berörda arbetare 
kom i främsta rummet byggnadsindustrien (71,268 arbetare), där
efter beklädnadsindustrien (41,880 arbetare) och metall- och maskin
industrien (22,766 arbetare). Minsta antalet berörda arbetare (271) 
företedde transportyrket. 

Den dagliga arbetstidens längd fanns fastställd i 373 aftal. Den 
växlade mellan 8—121/4 timmar. 201 aftal (53-9 7») uppvisade 9—91/s 
timmar, 107 aftal (28-- ?») 10 timmar. 8 timmars arbetsdag före
kom endast i ett enstaka fall; likaså den exceptionellt långa arbets
tiden af 12 V4 tim. I regel var arbetstiden längre å smärre orter. 
I Wien var 9-timmarsdagen förhärskande. 
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Antalet år 1907 slutna kollektiva aftal utgör 665. Denna siffra 
öfverstiger med nära 40 % siffran för föregående år; en betydlig steg
ring kan alltså konstateras. Dessa aftal beröra 8,396 arbetsställen 
med 152,454 arbetare, och äro således i genomsnitt mindre omfattande 
än de under år 1906 träffade af talen. 

Af de år 1907 ingångna aftalen äro 388 verkstadsaftal och 277 
ortsaftal. De äro fördelade på samtliga näringsgrupper utom hotell-
och restaurantrörelse samt handel, hvilka fortfarande sakna kollektiv-
aftal. Särskildt anmärkningsvärd är stegringen af antalet ingångna 
aftal inom textilindustrien, som nu uppvisar 64 aftal, omfattande 
40,664 arbetare, mot 42 aftal, omfattande 11,562 arbetare, år 1906. 
Af den öfriga storindustrien är emellertid fortfarande pappersindu
strien ytterst svagt representerad. 

Bestämmelser om den dagliga arbetstidens längd finnas i 518 
aftal. 

En arbetstid af 
8 8',s 8s/4 9 974 9V» 93,'4 10 10V 101/'» 103,4 11 12 timmar 

är bestämd i 1 2 5 78 23 152 26 174 1 20 1 33 2 aftal. 

En daglig arbetstid af 9—9'/2 timmar är fastställd i 253 aftal 
(48-8 %) och af 10 timmar i 174 aftal (33-6 %). 8 timmars arbetsdag 
förekommer endast i ett fall (aftalet för kemigrafer i Wien); 12 
timmars arbetsdag är däremot bestämd i två aftal (för bagare i 
Kärnten och Sydtyrolen). 

I jämförelse med år 1906 visar sig en stark förskjutning till 
förmån för 10-timmarsdagen. Denna förskjutning har förorsakats 
af textilarbetarnes under året inträffade ökade deltagande i kollek-
tivaftalsrörelsen. 

Antalet år 1908 ingångna aftal är 366, af hvilka 153 äro orts
aftal och 213 verkstadsaftal. Dessa aftal beröra 4,647 arbetsställen 
med 53,961 arbetare. Gent emot föregående år beteckna dessa siffror 
en stark tillbakagång i kollektivaftalsrörelsens utveckling i Österrike. 
Fackföreningarnas årsredogörelser angifva förnämligast två orsaker 
därtill, först och främst den ekonomiska krisen, som allmänt gjorde 
sig kännbar, och vidare den omständigheten, at t behofvet af kollek-
tivaftal inom de flesta branscher numera är tillfredsställdt. Minsk
ningen af antalet ingångna aftal är särskildt framträdande inom 
textilindustrien. Året 1908 kan endast uppvisa 18 aftal, omfattande 
2,441 arbetare, mot 42 aftal, omfattande 11,562 arbetare, år 1906 
och 64 aftal, omfattande 40,664 arbetare, år 1907. 

Med afseende på antalet berörda arbetsställen och arbetare kom
mer i första rummet metall- och maskinindustrien (813 arbetsställen 
med 15,123 arbetare) och i andra rummet byggnadsindustrien (610 
arbetsställen med 12,952 arbetare). De flesta öfriga industrigrupper 
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finnas representerade bland aftalen; sockerbruk och handel nu för 
första gången. Den egentliga pappersindustrien däremot är alls 
icke representerad. 

Bestämmelser om den dagliga arbetstidens längd innehålla 287 
aftal. 

En arbetstid af 
8 8 1/2 8 3/4 9 91/4 91/2 9 3/4 10 10 1/4 10 1/2 11 timmar 

är bestämd i 1 1 1 68 10 98 8 78 1 10 11 aftal. 

I 176 aftal (59-2 %) är den dagliga arbetstiden bestämd till 9—9Vä 
timmar och i 78 aftal (26-3 %) till 10 timmar. I jämförelse med före
gående år har procentsiffran för 10-timmarsdagen åter reducerats. 8 
timmars arbetsdag förekommer endast i ett aftal (inom den grafiska 
industrien). 11 timmar äro bestämda i 11 aftal (för beklädnads-, lifs-
medels-, handels- och transportarbetare). 

Riksaftalet inom sågverksindustrien i Sverige. 
Samtidigt med att Sågverksförbundet i maj 1907 anslöt sig såsom 

yrkesförbund under Svenska arbetsgifvareföreningen, blef ett förslag 
till allmänna bestämmelser vid kollektivaftal af förbundet godkändt. 

Detta förslag var icke slutgiltigt utan betecknade endast i huf-
vudsak den ståndpunkt, som arbetsgifvarne skulle intaga vid för
handlingar med arbetarne. Det innehöll bestämmelser angående ar
betstid, öfvertidsarbete, olycksfallsersättning och sjukvård, arbets
ledning, ordningsregler, förhandlingsordning m. m. 

På hösten 1907 inleddes på grundval af detta förslag förhand
lingar mellan delegerade för Sågverksförbundet och Svenska sågverks
industriarbetareförbundet. Vid sammanträden d. 10—12 okt. enades 
dessa om ett »förslag ti l l allmänna bestämmelser vid kollektivt arbets-
aftal för sågverksindustrien», hvilket i tryckt form tillställdes veder
börande organisationer för pröfning. 

Sedan förslaget preliminärt behandlats på sågverksindustriarbeta
reförbundets ordinarie möte i november 1907, blef detsamma förelagdt 
fackförbundets kongress d. 11—15 jan. 1908 och undergick därvid 
en revision. Förnyade förhandlingar begärdes nu af arbetarne, och 
kommo sådana att äga rum mellan ombud för parterna i febr. 1908. 
Sågverksförbundet vidtog därvid en del jämkningar i s i t t förslag 
enligt arbetarnes önskningar, men afvisade i andra punkter deras 
begäran. De återstående meningsskiljaktigheterna voro i hufvudsak 
följande. 



RIKSAFTALET INOM SÅGVERKSINDUSTRIEN I SVERIGE. 591 

Arbetarne fordrade 50 % extra betalning för öfvertidsarbete och 
100 % för söndagsarbete. Arbetsgifvarne medgåfvo endast 25 % vid 
öfvertidsarbete under de två första timmarna af hvarje dygn, men 
anslöto sig i öfrigt till den af arbetarne yrkade förhöjningen. Afven 
med afseende å omfattningen af begreppet >söndagsarbete> rådde olika 
meningar. 

Naturaförmåner skulle enligt arbetsgifvarnes förslag ersättas 
med penningaflöning. Arbetarne påyrkade emellertid undantag be-
träifande fri ved, hvarom öfverenskommelse skulle träffas mellan 
arbetsgifvare och arbetare å hvarje särskild plats. 

I fråga om tiden för arbetets slut ville arbetarne ha infördt 
undantag för sådana arbetaregrupper, hvilka utan olägenhet för arbets-
gifvaren kunde lämna sitt arbete före den bestämda tiden och hvars 
arbete därigenom underlättades. Bland ordningsreglerna ville ar
betsgifvarne få infördt ett stadgande, a t t »onödiga samtal eller 
annat störande af kamraterna må icke därstädes äga rum, ej heller 
må i pågående arbete icke sysselsatta personer tillåtas vistas inom 
arbetsområdet». 

Aftalets iitlöpningstid ville arbetsgifvarne hafva satt till 1 jan. 
— detta för att aflägsna eventuella aftalstvister under pågående sä
song — arbetarne åter till 1 april eller 1 maj. 

öfriga divergenser mellan parterna voro af mindre betydelse. 
Under fortsatta förhandlingar på våren 1908 gjordes ytterligare 

jämkningar, så att slutligen fackförbundets styrelse d. 20 maj 1908 
godkände förslaget allenast med undantag för bestämmelserna om 
naturaaflöning och aftalets utlöpningstid samt ett par smärre punk
ter. Då emellertid öfverenskommelse härutinnan icke stod att ernå, 
öfverlämnade Sågverksförbundet i jul i 1908 aftalsfrågans vidare full
följande till Svenska arbetsgivareföreningen. 

I jan. månad 1909 inleddes förhandlingar å Svenska arbets
givareföreningens lokal i Stockholm under ordförandeskap af statens 
förlikningsman i öfre norra distriktet. Man nådde därvid preliminär 
enighet i de båda hufvudsakliga tvistepunkterna. 

I fråga om naturaförmånerna ingicks en kompromiss mellan 
parternas yrkanden. I aftalet infogades nämligen följande bestäm
melser: 

»Vid borttagandet af förmåner skall en rättvis reglering ske af 
timlöner och ackordspris, så a t t arbetare, hvilken hittills åtnjutit 
sådana förmåner, erhåller et t desamma fullt motsvarande tillägg i 
timlön och ackordspris. 

Om vid en arbetsplats såväl arbetsgifvare som arbetare önska 
naturaförmånernas bibehållande, möter därför icke hinder.» 

Beträifande utlöpningstiden hemställde arbetsgifvarne såsom ett 
yt tersta medgifvande, at t densamma sattes t i l l den 1 febr., under 
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anförande af, a t t det för sågverksindustriens uppehållande och ut
veckling vore omöjligt a t t fastställa aftalets utlöpningstid till den 
1 april eller säsongens början. Arbetareombuden kunde icke defini
tivt godkänna detta förslag, utan skulle låta det gå ti l l omröstning 
inom organisationen. 

Sågverksförbundet underströk yt ter l igare sin orubbliga stånd
punkt i aftalsfrågan genom ett beslut om allmän lockout i industrien 
till den 1 mars, därest icke uppgörelse träffats på basis af den prelimi
nära öfverenskommelsen. Denna konfliktfara undanröjdes emellertid 
därigenom, a t t arbetarne godkände det förslag, som framgått ur för
handlingarna i januari . Det här nedan in extenso återgifna riksaftal, 
som därigenom kom till stånd, omfattar 64 arbetsgifvare med c:a 
17,500 arbetare. 

Allmänna bestämmelser. 

§ 1. 
Ordinarie arbetstid är tio timmar per dygn. Dagen före sön- eller helgdag upphör 

ordinarie arbetstid en timme tidigare än andra dagar. 
"Vid de verk, där redan kortare arbetstid fakt iskt tillämpats, må denna kortare 

arbetstid, bibehållas. 

§ 2 . 

Då arbete pä arbetsgifvarens begäran pågår utöfver i arbetsaftalet fastställd ordi
narie arbetstid (öfvertidsarbete) skall det betalas med förhöjd arbetslön. För öfvertids-
arbete, som ej öfverstiger 2 timmar under samma dygn, utgör förhöjningen 25 % i den 
för ordinarie arbetstid gällande lön. För öfvertidsarbete, som går utöfver 2 timmar 
nnder ett dygn, liksom för arbete, som ntföres under de i § 4 sista punkten nämnda 
fridagar, eller efter ordinarie arbetstidens slnt dagen före sön- eller helgdag, utgör för
böjningen 50 %. För sön- och helgdagsarbete, som utföres mellan kl. 6 e. m. dagen 
före sön- eller helgdag och kl. 6 sön- eller helgdagsafton, utgör förhöjningen 100 °f> 
härifrån dock undantaget nödfallsarbete, hvilket ersattes med 50 % förhöjning. Ordinarie 
nattskift vid verket skall dock ej i något fall räknas som öfvertidsarbete. 

§ 3 . 
Aflöningen utbetalas hvar fjortonde dag; dock utgör denna bestämmelse ej hinder 

mot, att vid verk, där aftal redan träffats om utbetalning hvar åttonde dag, sådant må 
fortfara. Utlämnandet af penningarna får icke inkräkta på arbetstiden ntan skall ske 
under rast eller omedelbart efter det arbetet för dagen upphört. 

§ 4 . 

A dag för riksdagsmannaval och kommunalstämmor kan arbetet inställas nnder 
den för deltagande i valet eller kommunalstämmorna erforderliga tiden för alla arbetare, 
som därom, genom sin organisation eller utsedda delegerade, göra framställning senast 
dagen före val eller stämma. 

Under enahanda villkor erhålles ledighet från arbetet den 1 maj samt påsk-, pingst-, 
midsommar-, jul- och nyårsafton. 

§ 5 . 
Ersättning för skada t i l l följd af olycksfall i arbete lämnas med En krona for 

hvarje dag från och med. fjärd© til l och med sextionde dagen efteT olycksfallet, samt 
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från och med sextioförsta dagen i enlighet med lagen af den 5 jul i 1901 angående er
sättning för skada till följd af olycksfall i arbete. 

Denna ersättningsskyldighet må ej anses fullgjord genom inbetalning till sjukkassa 
eller genom garanterande af sjukkassas förpliktelser. 

§ 6. 
Alla arbetare jämte deras på platsen bosatta familjer erhålla vid sjukdomsfall fri 

läkarvård. Arbetare erhåller dessutom fri sjukvård vid for ortens behof afsedd sjuk
vårdsinrättning samt, vid olycksfall i arbete, fri medicin. 

§ 7. 

Aflöning skall erläggas i penningar och må icke utgå i naturaförmåner af något 
slag. Vid borttagandet af förmåner skall en rättvis reglering ske af timlöner och ackords-
pris, så att arbetare, hvilken hittills åtnjutit sådana förmåner, erhåller ett desamma 
fnllt morsvarande tillägg i timlön och ackordspris. 

Om vid en arbetsplats såväl arbetsgifvare som arbetare önska naturaförmånernas 
bibehållande, möter därför icke hinder. 

De arbetare, som bo i verkets bostäder, erlägga hyra enligt kontrakt upprättade i 
enlighet med gällande hyreslag. Dock får i intet fall uppsägningstiden sättas kortare 
än en månad. 

§ 8. 

Med iakttagande af aftalets bestämmelser i öfrigt äger arbetsgifvaren rä t t att leda 
och fördela arbetet, att fritt antaga eller afskeda arbetare samt att använda arbetare, 
oafsedt dessa äro organiserade eller ej. 

Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. 
Anse arbetarne att afskedande ägt rum under omständigheter, som kunna tolkas 

såsom angrepp på föreningsrätten, äga de att, innan andra åtgärder vidtagas, genom 
sin organisation påkalla undersökning för vinnande af rättelse. 

§9. 
Därest arbetsgifvaren genom nya maskiner eller anordningar under aftalstideu 

underlättar arbetet, äger han at t efter öfverenskommelse med arbetarne i motsvarande 
mån förändra ackordspriset. Vidtagas förändringar, som försvåra arbetet, skola äfven 
enahanda förhållanden tillämpas. 

§ 10. 

1) Arbetet börjar och slutar å den för verket bestämda tid, hvilken tillkännagifves 
medels signal. Undantag härifrån göres dock för arbetsgrupper, hvilkas arbete är af 
sådan beskaffenhet, att det af en eller annan anledning tager slut, innan slutsignal 
gifves. 

Hvarje arbetare skall börja arbetet så snart signalen gifvits. Fem minuter före 
slntsignalen gifves en kort signal, och få före densamma inga förberedelser att lämna 
arbetet företagas. Dessa fem minuter skola användas för tidanteckningar samt iord
ningställande af redskapen. 

2) Arbetstiden kontrolleras af vederbörande arbetsbefäl; dock må arbetarne icke 
förhindras kollationera och beriktiga arbetsbefålets arbetstidsuppgifter. 

3) Önskar arbetare vara borta från arbetet, anmäles detta skriftligen eller muntligen 
till vederbörande arbetsbefäl, som meddelar permission i den mån så låter sig göra 
ntan hinder för driftens fortgång. Vid inträffad! sjukdomsfall göres också så vidt 
möjligt dylik anmälan. 

4) Uteblifver arbetare utan anmälan och ntan giltig orsak från arbetet, eller infinner 
sig för sent, tilldelas honom varning genom verkets förvaltning, och kan arbetare, som 
tre gånger varnats, därefter afskedas. 
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5) Arbetarne få icke å arbetsplatsen utföra annat arbete än dem ålagts, ej heller 
därifrån bortföra dem icke tillhöriga föremal, icke ens värdelöst affall. Arbetarne skola 
uppehålla sig å anvisad arbetsplats och fa icke utan förmans order eller medgifvande 
besöka andra afdelningar. 

6) För upprätthållande af ordning och god anda ä arbetsplatsen skola förmännens 
tillsägelser noga åtlydas, och bör det därjämte ligga såväl i förmännens som arbetarnes 
intresse a t t genom städadt och humant uppträdande å ömse sidor söka förekomma 
tvistigheter. 

Öl eller andra rusgifvande drycker få icke under några villkor införas på arbets
platsen. För arbetet störande samtal må icke därstädes äga rum, ej heller må berusade 
personer eller i pågående arbete icke sysselsatta personer tillåtas vistas inom arbets
området. 

Tidningsläsning är under arbetstiden förbjuden. 
7) Arbetare skall med största uppmärksamhet och omsorg iakttaga de föreskrifter, 

som till undvikande af olycksfall blifvit meddelade samt genom anslag eller annorledes 
arbetarne delgifna, och må icke rubba vidtagna skyddsanordningar. Handtlangare vid 
maskin skall åtlyda vederbörande maskinskötares tillsägelser. 

Maskiner eller hissar må icke igångsättas eller användas af andra än därtill ut
sedda personer. 

8) Anslag eller kungörelse må icke å arbetsplatsen uppsättas annorstädes än på 
för ändamålet uppsatt anslagstafla. 

9) Arbetaren bar att iakttaga ett nyktert och anständigt lefverue i arbetet. 

§ 11. 

Uppstår mellan arbetsgifvare och arbetare meningsskiljaktighet angående tillämp
ningen eller tolkningen af detta aftal eller vägrar arbetsgifvare eller arbetare att upp
fylla aftalet, och kan sådan tvist ej lösas genom underhandlingar mellan arbetsgifvaren 
och arbetarnes lokala förening, skall vederbörande förlikningsmans medverkan anlitas 
Kan ej på detta sätt tvisten lösas, ankommer det på arbetsgifvarnes och arbetarnes 
organisationer att söka bilägga tvisten. 

Innan nu angifna medel blifvit anlitade och så länge underhandlingar pågå, må 
icke på grund af tvist, hvarom här är fråga, arbetsinställelse å någondera sidan företagas. 

§ 12. 

Arbetsinställelse och därmed jämförliga kampmedel (strejk, obstruktion, blockad 
bojkott, lockout och annat dylikt) må hvarken i det i föregående § afsedda ej heller i 
annat fall företagas utan tillstånd eller order af vederbörande organisation. 

Som brott mot gällande aftal må icke anses af arbetsgifvaren företagen lockout, 
som i föreskrifven ordning beslutas af vederbörande arbetsgifvareorganisation, och må 
som sådant brott ej heller anses af arbetarne företagen strejk eller blockad, som sker 
efter beslut af vederbörande fackförbunds styrelse. Vid sådan lockout, strejk eller 
blockad få dock ej yrkanden göras från någondera sidan om ändring uti eller tillägg 
till gällande aftal. 

Vid arbetsinställelse tillämpas icke eventuellt stadgad personlig uppsägningstid. 

§ 13. 

Detta aftal gäller från och med till den 1 februari 
Sker ej uppsägning minst fyra månader före sagda dag, förlänges aftalet på ett 

år och så vidare år för år. 

Ordning å 
arbets
platsen. 

Förhandlings 
ordning. 

Användande 
af kamp

medel. 

Tid för 
af talets 
giltighet. 



595 

Föreläsningskurser för arbetare år 1909. 

Statsbidrag till föreläsningsföreningarne för år 1909. 

Genom beslut den 31 dec. 1908 har Kungl. Maj:t åt nedannämnda 
lokala anstalter och föreningar, som anordna föreläsningar för arbets
klassen, tilldelat följande understödsbelopp för år 1909, nämligen: 

i Stockholms stad: kr. 
Stockholms arbetarinstitut . . . . 2,400 
Stockholms a rbe ta re fören ing . . . . 2,000 
Stockholms borgareskola 2,000 
Södermalms arbetareinstitut . . . . 1,000 

i Stockholms län: 
Södertälje arbetareinstitut 700 
Norrtälje föreläsningsanstalt . . . 500 
Östhammars föreläsningsförening . . 250 
Öregrunds föreläsningsförening. . . 200 
Sundbybergs föreläsningsförening . 500 
Ösmo-Nynäshamns föreläsningsan

stalt 500 
Sånga-Stenhamra föreläsningsanstalt 500 
Harg-Forsmark-Valö föreläsnings-

krets 500 
Brännkyrka föreläsningsförening . . 375 
Botkyrka föreläsningsförening . . . 350 
Solna föreläsningsförening 350 
Hammarby föreläsningsförening . . 325 
Sorunda föreläsningsförening . . . 300 
Saltsjöbaden-Neglinge folkbildnings

förening 300 
Åsätra föreläsningsförening . . . . 300 
Länna föreläsningsförening . . . . 300 
Nacka folkbildningsförening . . . . 300 
Turinge föreläsningsförening . . 250 
Haningeby gdens föreläsningsförening 200 
Tyresö föreläsningsförening . . . . 200 
Öfver- och Ytter-Järna föreläsnings-

anstalt 150 

43—09204 

i Uppsala län: kr. 

Uppsala arbetarinstitut 1,200 
Enköpings arbetarföreläsningsföre-

ning 400 
Tiunda folkbildningsförening . . . 500 
Skutskärs föreläsningsförening . . 500 
Österby bruks föreläsningsanstalt . 300 
Söderfors bruks föreläsningsanstalt 300 
Vattholma föreläsningsanstalt . . . 275 
Tierps föreläsningsanstalt 250 
Gimo bruks föreläsningsanstalt . . 250 
Örbyhus och Vendels föreläsnings-

anstalt 250 
Kungsängens föreläsningsförening . 225 
Löfsta bruks föreläsningsanstalt . . 200 
Dannemora grufvors föreläsningsan

stalt 200 
Tobo föreläsningsanstalt 200 
Örsnndsbro föreläsningsförening . 150 

i Södermanlands län: 

Eskilstuna arbetarinstitut 1,200 
Nyköpings föreläsningsanstalt . . . 650 
Torshälla och Nyby bruks föreläs

ningsförening 450 
Strängnäs arbetarföreläsningsan-

stalt 350 
Föreningen »För fosterland och hem

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

ning 500 
Östra Vingåkers föreläsningsförening 475 
Sköldinge föreläsningsförening. . . 400 
Gnesta med omnejd föreläsningsför

ening 400 
Flens föreläsningsförening 400 
Björnlunda med omnejd föreläs

ningsförening 350 
Gryts med omnejd föreläsningsför

ening 300 
Tona-Bergshammars folkbildnings

förenings föreläsningsanstalt . . . 300 
Flöda föreläsningsförening 300 
Husby-Kekarne föreläsningsförening 250 
Jul i ta föreläsningsförening . . . . 250 
Lunda föreläsningsförening . . . . 250 
Kila föreläsningsförening 200 
Åkers folkbildningsförening . . . . 200 
Lerbo föreläsningsförening 200 
Sparreholms föreläsningsförening . 200 
Malmköpings föreläsningsanstalt . . 200 

i Östergötlands län: 

Norrköpings arbetarinstitut . . . . 2,000 
Norrköpings godtemplares föreläs

ningsanstalt 250 
Linköpings föreläsningsanstalt . . . 600 
Motala föreläsningsanstalt 500 
Vadstena föreläsningsförening . . . 500 
Söderköpings föreläsningsanstalt . . 500 
Skeninge och Allhelgona föreläs

ningsförening 200 
Hammarkinds föreläsningsförening . 1,000 
Mjölby arbetarförenings föreläs

ningsanstalt 650 
Boxholms föreläsningsförening . . . 500 
Finspongs föreläsningsförening. . . 500 
Vreta Klosters och Ljungs föreläs

ningsförening 500 
Ätvids föreläsningsförening . . . . 475 
Kisa föreläsningsanstalt 450 
Östra Eneby föreläsningsförening . 400 
Kvillinge föreläsningsförening . . . 350 
Tjärstads f ö r e l ä s n i n g s a n s t a l t . . . . 325 
Häradshammars föreläsningsförening 300 
Hällestads föreläsningsförening . . 300 
Rejmyre godtemplares föreläsnings

anstalt 300 
Veta föreläsningsanstalt 300 

Kr. 
Södra Aska ungdomsförenings före

läsningsförening 250 
Östra Husby föreläsningsförening . 250 
Värdnäs föreläsningsanstalt . . . . 225 
Klockrike föreläsningsförening . . . 200 
Östergötlands ungdomsförbunds före

läsningsförening 200 
Borensbergs föreläsningsförening . . 200 
Ödeshögs f ö r e l ä s n i n g s a n s t a l t . . . . 200 
Regna sockens föreläsningsförening . 200 
Bjälbo föreläsningsförening . . . . 150 
Kök och Heda föreläsningsförening 150 

i Jönköpings län: 

Jönköpings arbetarinstitut . . . . 600 
Eksjö föreläsningsförening . . . . 500 
Grenna stads- och landsförsamlingars 

föreläsningsförening 450 
Huskvarna arbetarinstitut . . . . 700 
Tranås-Säby föreläsningsförening . 600 
Hvetlanda föreläsningsförening . . 600 
Norra Hammars föreläsningsförening 550 
Värnamo föreläsningsförening . . . 500 
Annebergs föreläsningsanstalt . . . 500 
Gislaveds föreläsningsförening . . . 500 
Nässjö föreläsningsförening . . . . 450 
Marianelunds föreläsningsförening . 450 
Bruzaholms föreläsningsförening . . 400 
Forserums föreläsningsförening . . 375 
Säfsjö föreläsningsförening . . . . 350 
Vaggeryds föreläsningsförening . . 300 
Rogberga föreläsningsförening . . . 300 
Anderstorps föreläsningsförening . . 300 
Reftele föreläsningsförening . . . . 225 
Burseryds förcläsningsanstalt . . . 200 

i Kronobergs län: 

Växjö föreläsningsanstalt 525 
Alfvesta föreläsningsförening . . . 600 
Lessebo föreläsningsförening . . . . 500 
Elmhults föreläsningsförening . . . 450 
Kosta föreläsningsförening . . . . 325 
Ljungby föreläsningsförening . . . 300 
Strömsnäs bruks föreläsningsföre

ning 300 
Vislanda föreläsningsanstalt . . . . 300 
Markaryds föreläsningsförening . . 250 
Skatelöfs föreläsningsförening . . . 200 

i Kalmar lån: 

Kalmar föreläsningsinstitat . . . . 1,000 

Västerviks föreläsningsförening . . 1,000 
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Kr. 
Oskarshamns föreläsningsförening . 700 
Borgholms föreläsningsanstalt . . . 200 
Tjnsts föreläsningsförening . . . . 625 
Odensvi föreläsningsförening . . . 600 
Ljungby föreläsningsanstalt . . . . 550 
Öfverums föreläsningsförening . . . 500 
Ankarsrams föreläsningsförcning . . 500 
Nybro och Madesjö föreläsningsförc

ning 450 
Västra Eds föreläsningsförening . . 450 
Lofta föreläsningsförening 400 
Torslunda föreläsningsförening. . . 400 
Törnsfalls föreläsningsförening . . . 400 
Emmaboda föreläsningsförening . . 375 
Mönsterås föreläsningsförening. . . 300 
Dörby föreläsningsförening . . . . 300 
Ryssby föreläsningsförening . . . . 300 
Fågelfors föreläsningsförening . . . 300 
Högsby föreläsningsförening . . . . 300 
Gunnebo föreläsningsförening . . . 300 
Vissefjärda föreläsningsanstalt . . . 300 
Runstens härads föreläsningsförening 250 
Glömminge-Algutsrnms föreläsnings

anstalt 230 
Hagby föreläsningsförening . . . . 200 
Tuna föreläsningsförening 200 
Föreläsningsföieningen Johan Skytte 

i Ålem 200 
Resmo, Hörbylånga och Kastlösa 

församlingars föreläsningsförening 200 
ilälilla föreläsningsförening . . . . 200 
Lönnberga föreläsningsförening . . 175 
Rergkvara föreläsningsförening . . . 150 

i G-ottlands län: 

Visby föreläsningsförening . . . . 500 
Klintekretsens föreläsningaförening . 325 
Burskretsens föreläsningsförening . 300 
Follingbo pastorats föreläsningsan

stalt 100 

t Blekinge län: 

Karlskrona föreläsningsförening . . 1,000 
Karlshamns föreläsningsförening . . 600 
Ronneby föreläsningsförening . . . 600 
Bräkne-Hoby föreläsningsförening . 300 
Kyrkhults föreläsningsförening . . 300 
Olofströms föreläsningsförening . . 300 
Mjällby f ö r e l ä s n i n g s f ö r e n i n g . . . . 250 
Lyckeby föreläsningsanstalt . . . . 250 

Kr. 
Johannishus föreläsningsanstalt . . 250 
Nättraby föreläsningsförening . . . 200 

i Kristianstads län: 

Kristliga föreningen af nnge män i 
Kristianstad 700 

Ängelholms föreläsningsförening . . 500 
Simrishamns föreläsningsförening . 400 
Hässleholms föreläsningsförening . 550 
Klippans föreläsningsförening . . . 500 
Riseberga föreläsningsförening . . . 400 
Hyllinge föreläsningsförening . . . 400 
Åhus föreläsningsförening 350 
Vinslöfs föreläsningsförening . . . 300 
Knislinge m. fl. socknars föreläsnings

förening 300 
Färlöfs föreläsningsförening . . . . 300 
Osby föreläsningsförening 300 
Hammenhögs föreläsningsförening . 300 
Perstorps föreläsningsförening . . . 275 
Båstads f ö r e l ä s n i n g s f ö r e n i n g . . . . 275 
Efveröds föreläsningsanstalt . . . . 250 
Oppmannaortens föreläsningsföre

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

läsningsförening 250 
Tollarps med omnejd föreläsnings

förening 250 
Smedstorps föreläsningsförening . . 225 
Östra Sönnarslöfs föreläsningsföre

ning 225 
Tomelilla föreläsningsförening . . . 225 
Glimåkra föreläsningsförening . . . 225 
Degerbergaortens föreläsningsföre

ning 200 
Vallby arbetareföreläsningsförening 200 
Centrala Villands föreläsningsföre

ning. . . ' 200 
Järrestads biblioteks- och föreläs

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

ningsanstalt 200 
Tyringe föreläsningsförening . . . 200 
Gladsax föreläsningsförening . . . 200 
Östra Tommarps föreläsningsförening 200 
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Kr. 
Örkelljunga föreläsningsförening . . 200 
Stiby föreläsningsförening 145 

i Malmöhus län: 

Malmö föreläsningsförening . . . . 2,400 
Landskrona föreläsningsförening . . 1,200 
Hälsingborgs föreläsningsförening . 800 
Ystads föreläsningsförening . . . . 600 
Lunds arbetarinstitut 500 
Trelleborgs föreläsningsanstalt . . . 500 
Billesholm-Bjnfs föreläsningsförening 700 
Höganäs föreläsningsförening . . . 500 
Hörby föreläsningsförening . . . . 500 
Eslöfs föreläsningsförening . . . . 500 
Limhamns föreläsningsförening . . 500 
Soflelnnds föreläsningsförening. . 500 
Svedala föreläsningsförening.. . . 500 
Örtofta föreläsningsförening . . . . 450 
Arlöfs föreläsningsförening . . . . 400 
Lackalänga föreläsningsförening . . 400 
Kjäflinge föreläsningsförening . . . 400 
Härslöfs föreläsningsförening . . . 400 
Jordberga föreläsningsförening . . . 400 
Reslöfs föreläsningsförening . . . . 375 
Hörs föreläsningsförening 350 
Lomma föreläsningsförening . . . . 350 
Allerums föreläsningsförening . . . 350 
Svalöfs föreläsningsförening . . . . 300 
Dalby föreläsningsanstalt 300 
Röstånga föreläsningsförening . . . 300 
Barsebäck-Hofterups föreläsningsför

ening 300 
Sjöbo föreläsningsförening . . . . 275 
HTellinge föreläsningsförening . . . 275 
Anderslöf-Grönby föreläsningsföre

ning 275 
Ekeby föreläsningsförening . . . . 250 
Stehags föreläsningsförening . . . 250 
Välinge föreläsningsförening.. . . 250 
Bara och Mölleberga föreläsnings

förening ! . . . 250 
Brunnby föreläsningsförening . . . 250 
Sireköpinge, Ottarps och Asmunds-

torps föreläsningsförening . . . . 250 
Asks föreläsningsförening 250 
Mörarps och omnejd föreläsnings

anstalt 250 
Teckomatorps föreläsningaförening . 250 
Västra Karleby föreläsningsförening 225 
Harlösa föreläsningsförening . . . . 200 

Kr. 
Billeberga föreläsningsförening . . 200 
Billinge föreläsningsförening... . 200 
Hököpinge föreläsningsförening . . 200 
Skifarps föreläsningsförening . . . 200 
Kägeröds föreläsningsförening . . . 190 
Löberöds föreläsningsförening . . . 170 

i Hallands län: 

Halmstads föreläsningsförening . . 1,100 
Falkenbergs föreläsningsförening. . 800 
Varbergs föreläsningsförening . . . 600 
Laholms föreläsningsförening . . . 350 
Kungsbacka föreläsningsinstitut . . 250 
Ätradalens föreläsningsförening . . 1,300 
Himle föreläsningsförening . . . . 1,250 
Harplinge föreläsningsförening . . 500 
Slöinge och närgränsande socknars 

föreläsningsförening 500 
Eenneslöfs och Ysby föreläsningsför

ening 450 
Oskarströms föreläsningsförening . . 425 
Morups föreläsningsförening . . . . 400 
Getinge föreläsningsförening . . . . 300 
Östra Kamps, Skummeslöfs och Hass-

löfs föreläsningsförening . . . . 300 
Eydö föreläsningsförening 300 
Veinge föreläsningsförening . . . . 300 
Släps föreläsningsanstalt 250 
Tjärby föreläsningsförening . . . . 250 
Eldsberga föreläsningsförening . . . 250 
Trönninge föreläsningsförening . . 200 
Söndrums föreläsningsförening . . . 200 
Årstads föreläsningsförening.. . . 200 

i Göteborgs och Bohus län: 

Göteborgs arbetarinstitut 2,400 
Lysekils föreläsningsförening . . . 600 
Kungälfs föreläsningsförening . . . 500 
Uddevalla samhällsförbnnd . . . . 400 
Göteborgs fögderis föreläsningsföre

ning 2,100 
Krokslätts föreläsningsförening . . 800 
Lnndby arbetarinstitut 800 
Gärda föreläsningsförening . . . . 700 
Mnnkedals föreläsningsanstalt . . . 650 
Inlands Torpe härads föreläsnings

förening 500 
Grebbestads godtemplares föreläs

ningsanstalt 500 
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Tjärns godtemplares föreläsningsan- Kr. 
stalt 450 

Jonsereds föreläsningsförening . . . 400 
Orusts föreläsningsanstalt 325 
Mollösnnds föreläsningsanstalt . . . 300 
Kungshamns församlings föreläsnings

förening 250 
Föreningen Ungdomens väls i Vare

kil föreläsningsanstalt 250 
Lundens föreläsningsförening . . . 225 
Inlands Fräkne, Nordre och Södre 

härads föreläsningsförening . . . 200 

i Alfsborgs län: 
Borås arbetarinstitut 900 
Vänersborgs arbetarinstitut . . . . 650 
Åmåls arbetarinstitut 600 
Alingsås föreläsningsförening . . . 500 
Ulricehamns föreläsningsförening . 500 
Trollhättans föreläsningsinstitut . . 600 
Surte föreläsningsanstalt 600 
Rännums föreläsningsinstitut . . . 600 
Fåglaviks glasbruks föreläsnings

förening 500 
Mjöbäcks pastorats föreläsningsför

ening 475 
Lilla Edets föreläsningsförening . . 400 
Färgelanda och Ödeborgs föreläs

ningsförening 400 
Herrljunga föreläsningsförening . . 400 
Bollebygds härads föreläsningsföre

ning 350 
Frändefors föreläsningsförening . . 325 
Rölanda föreläsningsförening . . . 250 
Svenljunga föreläsningsförening . . 250 
Sandhults föreläsningsanstalt . . . 200 

i Skaraborgs län: 
Sköfde föreläsningsanstalt 600 
Mariestads föreläsningsanstalt. . . 550 
Falköpings föreläsningsförening . . 525 
Skara godtemplares föreläsningsan

stalt 500 
Lidköpings föreläsningsförening . . 400 
Hjo föreläsningsförening 400 
Stora Hofstraktens föreläsningsför

ening 550 
Styrelsen för Vulcans skol- och bi

bliotekshus i Tidaholm 400 
Facklans föreläsningsanstalt i Vara 400 
Föreningen Soluppgångens föreläs

ningsanstalt i Töreboda 400 

Kr. 
Södra Laske härads föreläsningsför

ening 300 
Stenstorps föreläsningsförening . . 300 
Karlsborgs föreläsningsförening . . 250 
Lekåsa m. fl. socknars föreläsnings

förening 250 
Dimbo-Ottavads föreläsningsanstalt 250 
Àxvalls föreläsningsförening . . . . 200 
Kvänums föreläsningsförening Sirius 200 
Larfstraktens föreläsningsförening . 190 

i Värmlands län: 
Karlstads föreläsningsanstalt . . . 800 
Kristinehamns föreläsningsanstalt . 450 
Arvika föreläsningsanstalt . . . . 300 
Arvika köpings kommunalfullmäk

tiges föreläsningsanstalt 300 

Filipstads bergslags föreläsningsan
stalt 800 

Eds föreläsningsförening 600 
Grams föreläsningsförening . . . . 550 
Vase föreläsningsförening 425 
Hagfors föreläsningsförening... . 400 
Ekshärads föreläsningsförening . . 400 
Nors föreläsningsförening 350 
Eda föreläsningsförening 350 
Botilsäters föreläsningsförening . . 300 
Nyeds föreläsningsanstalt 250 
Kils föreläsningsförening 250 
Bro föreläsningsanstalt 250 
Nedre Ullernds föreläsningsanstalt . 225 
Millesviks-Ölseruds föreläsningsan

stalt 225 
Östra Fågelviks föreläsningsförening 200 
Sunne föreläsningsförening . . . . 200 
Eskilsäters föreläsningsförening . . 200 

i Örebro län: 

Linde stads- och bergsförsamlingars 
föreläsningsförening 1,000 

Örebro föreläsningsförening . . . . 900 
Askersunds föreläsningsförening . . 500 
Nora godtemplares föreläsningsanstalt 450 
Ljnsnarsbergs föreläsningsförening . 900 
Hammars föreläsningsförening . . . 800 
Götltmda föreläsningsansta l t . . . . 450 
Bofors godtemplares föreläsningsför

ening 400 
Degerfors föreläsningsförening . . 400 
Laxå föreläsningsförening 400 
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Kr. 
Grythyttans föreläsningsanstalt . . 400 
Sköllersta, Ekeby och Gällersta 

socknars föreläsningsanstalt . . . 400 
Bo föreläsningsförening 350 
Björkborns föreläsningsförening . . 300 
Fellingsbro föreläsningsförening . . 300 
Tysslinge m. fl. socknars föreläsnings

förening 300 
Vikers föreläsningsförening . . . . 300 
Hallsbergs föreläsningsförening . . 300 
Kumla fosterländska förening . . . 250 
Glanshammars m. fl. socknars före

läsningsförening 250 
Stora Mellösa fosterländska förening 200 
Askers föreläsningsanstalt 130 

i Västmanlands län: 

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

ningsförening 7T5 
Västanfors föreläsningsförening . . 600 
Siende härads jämte närgränsande 

socknars föreläsningsförening . . 600 
Skultnna föreläsningsförening . . . 450 
Knngsörs föreläsningsförening . . . 450 
Malma föreläsningsförening . . . . 450 
Kumla föreläsningsförening . . . . 400 
Väster Löfsta föreläsningsförening 400 
Björskogs, Himmeta och Arboga sock

nars föreläsningsförening . . . . 400 
Väster Våla föreläsningsförening . . 400 
Ramnäs f ö r e l ä s n i n g s f ö r e n i n g . . . . 250 
Kila och Fläckebo föreläsningsföre

ning 250 
Romfartuna föreläsningsförcning . . 250 
Snra föreläsningsförening 250 
Skinskattebergs föreläsningsanstalt 250 

i Kopparbergs län: 

Fala föreläsningsförening 800 
Hedemora föreläsningsförening . . . 525 
Säters föreläsningsförening . . . . 400 
Mora föreläsningsförening . . . . 800 
Avesta-Grytnäs föreläsningsförening 725 
Husby föreläsningsförening . . . . 700 
Malungs föreläsningsförening . . . 650 

Kr. 
Grangärde föreläsningsanstalt . . . 650 
Föreningen Ludvika bokstuga . . . 600 
Leksands föreläsningsförening . . . 550 
Lima föreläsningsförening 500 
Orsa centralkommittés föreläsnings

förening 500 
Näs föreläsningsförening 500 
Garpenbergs föreläsningsanstalt . . 500 
Vika-Hosjö föreläsningsförening . . 450 
Säfsnäs f ö r e l ä s n i n g s f ö r e n i n g . . . . 420 
Ore föreläsningsanstalt 400 
Transtrands föreläsningsförening . . 375 
Gustafs föreläsningsförening . . . . 350 
Norrbärke föreläsningsförening . . 325 
Borlänge föreläsningsförening . . . 300 
Folkärna föreläsningsförening . . . 300 
Föreläsningsföreningen Enighet och 

Vänskap i Grängesborg 300 
Domnarfvets föreläsningsförening . 300 
Stora Tnna föreläsningsförening . . 300 
Vâmhus studiecirkel 300 
Vikmansbytte-Turbo föreläsningsför

ening 300 
Stora Skedvi föreläsningsanstalt . . 300 
Krylbo föreläsningsförening . . . . 300 
Silfbergs föreläsningsförening . . . 275 
Grycksbo föreläsningsförening . . . 225 
Sollerö föreläsningsförening . . . . 200 
Älfdalens föreläsningsanstalt . . . 200 

i Gäfteborgs län: 

Gäfle arbetarinstitut 1,600 
Söderhamns arbetarinstitut . . . . 1,000 
Hudiksvalls arbetarinstitut . . . . 900 
Norra Hälsinglands föreläsningsan

stalt 1,200 
Bomhus föreläsningsförening . . . . 750 
Ofvansjö—Torsåker—Högbo föreläs

ningsförening 600 
Hamränge föreläsningsförening . . 500 
Hanebo föreläsningsförening . . . . 500 
Ockelbo f ö r e l ä s n i n g s f ö r e n i n g . . . . 500 
Ljusdals föreläsningsförening . . . 450 
Bollnäs f ö r e l ä s n i n g s f ö r e n i n g . . . . 400 
Valbo föreläsningsförening . . . . 400 
Strömsbro föreläsningsförening. . . 400 
Bergvik-Vansäters föreläsningsför

ening 350 
Ljusne-Ala föreläsningsförening . . 300 
Forsbacka föreläsningsanstalt . . . 300 
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Kr. 
Segersta föreläsningsförening . . . 300 
Sandvikens föreläsningsförening . . 250 
Arbrâ föreläsningsförening . . . . 250 
Skogs och Lingbo föreläsningsför

ening 200 

i Västernorrlands län: 

Sandsvalls föreläsningsförening . . 800 
Kristliga föreningen af nnge män i 

Härnösand 600 
Gudmundrå föreläsningsförening . . 1,100 
Alnösundets föreläsningsförening . . 925 
Hammar-Nylands undervisningsför

ening 600 
Sollefteå föreläsningsförening . . . 500 
Bollsta-Väja föreläsningsförening . . 500 
Torps föreläsningsförening 450 
Ange föreläsningsförening 400 

i Jämtlands län: 

Östersunds arbetarinstitut 1,150 
Jämtlands ungdomsförbunds föreläs

ningsförening 600 
Krokoms föreläsningsförening . . . 400 
Mörsils föreläsningsförening . . . . 300 
Rödöns kyrkslätts föreläsningsför

ening 250 

Kr. 
Näskotts föreläsningsförening . . . 200 
Bergs föreläsningsförening . . . . 200 

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

vik 500 

Lycksele föreläsningsanstalt . . . . 1,000 
Robertsfors och Sikeå föreläsnings

förening 400 
Nordmalings föreläsningsanstalt . 325 
Bure föreläsningsanstalt 300 
Asele folkbildningsförening . . . . 250 

i Norrbottens län: 
Tekniska skolans i Luleå föreläs

ningsanstalt 800 

Piteå föreläsningsförening 800 
Bodens föreläsningsanstalt . . . . 1,100 
Gällivare föreläsnings förening . . . 800 
Kosknllskulles arbetares föreläsnings

förening 650 
Malmbergets föreläsningsförening . 600 
Svartöns föreläsningsförening . . . 500 
Nederkalix föreläsningsförening . . 500 
Kirnna föreläsningsförening . . . . 500 
Arvidsjaurs föreläsningsförening . . 325 
Älfsby föreläsningsförening . . . . 300 
Riksgränsens föreläsningsförening . 200 

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

till folkbildningsförbundet i Stockholm kr. 2,000 
» västra Sveriges folkbildningsförbund » 1,500 
» centralbyrån i Lund för populära vetenskapliga föreläsningar . > 1,500 

sydöstra Sveriges folkbildningsförbund i Norrköping > 600 
> norrländska studenters folkbildningsförenings föreläsnings- och 

undervisningsafdelning » 500 
> Norrbottens föreläsningsförbund » 300 
> Excelsiorförbundets folkbildningsbyrå i Skara och Sköfdc . . . » 500 
> Södermanlands föreläsningsförbnnd » 500 
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Föreläsningsverksamhetens omfattning och utveckling. 

I föregående häften af dessa »Meddelanden»1 hafva lämnats 
öfversikter öfver denna föreläsningsverksamhets utveckling samt redo
görelse för de hithörande anstalter och föreningar, som erhållit 
understöd af statsmedel för åren 1904—1908. I dessa redogörelser 
hafva för åren 1904—1906 meddelats äfven närmare upplysningar 
rörande föreläsningsanstalternas ekonomiska förhållanden, och har 
det synts önskvärdt a t t för år 1909 verkställa en motsvarande un
dersökning och därigenom erhålla kännedom om anstalternas Duva-
rande ståndpunkt samt hufvuddragen af verksamhetens utveckling. 

H e l a a n t a l e t s t a t s u n d e r s t ö d d a f ö r e l ä s n i n g s a n s t a l t e r för 
arbetare utgjorde: 

Antalet statsunderstödda anstalter, som under resp. åren 1904— 
1908 ökats med resp. 87, 53, 38 och 37 eller resp. 35, 16, 10 och 9 %, 
hade ti l l år 1909 t i l lväxt med 21 eller 4-5 %; för samtliga åren var 
ökningen störst å landsbygden. 

Bland de olika landsdelarna står Skåne fortfarande främst med 
47 anstalter i Malmöhus län (9 i städer och 38 å landsbygden) samt 
38 i Kristianstads län (6 i städer och 32 å landsbygden). Därnäst 
komma Kopparbergs, Östergötlands och Kalmar län med resp. 33, 
31 och 31 föreläsningsföreningar. 

Tab. 2 meddelar bl. a. jämförande uppgifter rörande föreläs
ningsföreningarnas antal dels år 1904 och dels år 1909 i städer och 
på landsbygd inom olika län. Under den mellan dessa år fallande pe
rioden har tillkomsten af nya föreningar varit mycket växlande i 
olika trakter; i Kalmar län ökades antalet från 6 till 31, i Kristian
stads län från 18 t i l l 38 samt i Stockholms och Värmlands län från 
resp. 4 till resp. 21. I vissa andra län voro förändringarna tämligen 
ringa. Endast Västernorrlands län uppvisar en minskning, nämligen 
från 12 till 9. Som ofvan nämndes, har ökningen nästan öfverallt 
företrädesvis kommit på landsbygden; från år 1904 ti l l år 1909 till-
kommo här samman] agdt 199 föreningar, hvilket innebär mer än 
fördubbling af antalet år 1904 förefintliga. I städer (och köpingar) 
däremot var ökningen endast 37 eller 46 %. 

» »Meddel.» 1904 s. 1 ff.; 1905 s. 1 ff.: 1906 s. 13 ff.: 1907 s. 73 ff.; 1908 s. 97 ff. 
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I tab. 1 återfinnas vissa uppgifter rörande de statsunderstödda 
f ö r e n i n g a r n a s e k o n o m i s k a f ö r h å l l a n d e n å r 1909. Samtliga 
de ifrågavarande 483 anstalterna hade sök t s t a t s b i d r a g om till
sammans 239,262 kr., nämligen de 117 föreningarna i städer 89,308 
kr. och de 366 föreningarna å landsbygden 149,954 kr. Häraf be
viljades för de förra 77,750 och för de senare 134,850 kr. eller resp. 
87 och 90 %; för alla tillhopa sålunda 212,600 kr. eller 89 % af hvad 
de tillsammans begärt. Motsvarande procenttal år 1904 voro för 
städerna 78, för landsbygden 72 eller i genomsnitt 75. Till följd af 
de efter hand ökade belopp, som ställts till förfogande för bidrag åt 
föreläsningsföreningar, hafva följaktligen deras ansökningar numera 
kunnat beviljas i långt större utsträckning än tidigare varit fallet. 

Föreläsningsföreningarnas beräknade inkomster åren 1904 och 1909. 

Totalbeloppet af f ö r e n i n g a r n a s b e r ä k n a d e i n k o m s t e r år 
1909 utgjorde sålunda 472,910 kr., hvaraf 184,265 kr. för städernas 
och 288,645 kr. för landsbygdens föreningar. Då motsvarande total
summa för år 1904 var 259,311 kr. (hvaraf 130,580 för städernas och 
128,731 för landsbygdens föreningar), så hade inkomsterna under 
den här behandlade perioden ökats med i allt 82 %. För städernas 
del var ökningen emellertid endast 41 %, för landsbygdens däremot 
124 % eller tre gånger så stark. Af tablån härofvan framgår närmare, 
hurusom ökningen såväl på landsbygden som i städerna företrädes
vis kommer på statens och kommunernas anslag, men endast i mindre 
del berodde på ökning af >öfriga inkomster» (såsom bidrag af för
eningar, af arbetsgifvare och andra enskilda, inträdesafgifter o. d.). 
Sistnämnda grupp af inkomster hade dock tillväxt från 84,703 kr. 
år 1904 till 135,512 kr. år 1909(60 %); kommunernas bidrag hade sam
tidigt ökats från 72,961 ti l l 124,798 kr. (71 #) samt statsbidragen 
från 101,647 till 212,600 kr. (109 %). 
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Tab. 1. De statsunderstödda föreläsnings-
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föreningarnas beräknade inkomster år 1909. 
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Fördelningen (i %) af föreläsningsföreningarnas inkomster åren 
1904, 1906 och 1909. 

Vid en granskning af ofvanstående relativa tal faller genast i 
ögonen, hurusom statsbidragets betydelse för föreläsningsanstalternas 
ekonomi fortfarande afsevärdt ökats, nämligen, från 39 % år 1904 
och 43 % år 1906 t i l l 45 % af hela den beräknade inkomstsumman 
för år 1909. Under samtliga dessa år hafva anstalterna på landsbyg
den fått relativt större bidrag af staten. Liksom förut framträder 
vidare, at t föreningarna på landsbygden åtnjuta ett jämförelsevis 
ringa understöd från sina resp. kommuner. Dock har i detta hän
seende någon ökning nu inträdt, hvaremot rubriken »öfriga inkomster» 
minskats från 33 % år 1904 ti l l 31 % år 1906 samt 29 % år 1909 i 
genomsnitt för hela riket. Denna inkomstpost spelar allt framgent 
mindre roll för städerna än för landsbygden, där organisationer och 
enskilda, särskildt större bruks- och sågverksbolag, visa en bety
dande offervillighet för föreläsningsverksamheten. 

Tab. 1 meddelar närmare upplysningar om föreningarnas ekonomi 
inom olika delar af landet. Främst bland länen med afseende på 
föreningarnes sammanlagda inkomster står naturligtvis Malmöhus län 
med 44,190 kr.; närmast därefter följa Göteborgs och Bohus län med 
31,415 kr., Kopparbergs län med 29,644 kr., Östergötlands län med 
27,274 kr., Kalmar län med 25,940 kr., Kristianstads län med 24,282 kr. 
samt Gäfleborgs län med 24,120 kr. Ytterligare tre län uppvisa 
inkomstbelopp af mer än 21,000 kr., och först därefter följer Stock
holms stad med 20,400 kr. Sist i raden står gifvetvis Gottlands län 
med 2,450 kr.; därnäst följa här Jämtlands län med 6,600 kr., Väster
bottens län med 7,192 kr. samt Kronobergs län med 8,269 kr. 

Med afseende å de olika inkomstgruppernas betydelse förete olika 
trakter stora skiljaktigheter, väsentligen betingade utaf det olika 
intresse färeläsningsverksamheten hittills synes hafva förvärfvat sig 
från kommunernas sida. Medan i t. ex. Västerbottens, Jämtlands, 
Skaraborgs, Alfsborgs och Jönköpings län kommunernas bidrag uppgå 
endast till 1-5 à 1/2 af »öfriga inkomster», så är denna sistnämnda 
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Tab. 2. De statsunderstödda föreläsningsföreningarnas utveckling 
från år 1904 till år 1909. 



6 0 8 FÖRELÄSNINGSKURSER FÖR ARBETARE ÅR 1909. 

post i Stockholms och Gäfleborgs län endast hälften så stor och i 
Malmöhus samt Göteborgs och Bohus län betydligt mindre än kom
munbidraget. Dessa skiljaktigheter bero emellertid till stor del på 
stadssamhällena, som i allmänhet bruka bevilja föreläsningsförenin
garna jämförelsevis stora anslag. 

I tab. 2 kunna närmare upplysningar inhämtas rörande ej blott 
förändringarna i föreningarnas antal utan äfven i deras inkomster 
inom olika län från är 1904 till år 1909. Västerbottens län iipp-
visar den största relativa ökningen från 2 föreningar med 910 kr. 
inkomst år 1904 till 7 föreningar med 7,192 kr. år 1909 (hvaraf för 
landsbygden från 410 ti l l 5,692 kr); vidare Värmlands län från 4 för
eningar med 3,850 kr. till 21 med 17,284 kr., Stockholms län från 4 
med 3,555 kr. till 21 med 15,547 kr. o. s. v. För landsbygden i 
Västerbottens och Värmlands län var inkomstökningen resp. 1,288 
och 1,268 %, på Stockholms läns landsbygd 957 %, Södermanlands 
och Uppsala läns landsbygd resp. 487 och 240 % o. s. v. En ringa in
komstminskning konstateras för Stockholms stad (jfr noten å sid. 607), 
Visby samt hela Västernorrlands län, där visserligen städerna upp
visa ökning, men landsbygden en något större minskning. Som förut 
nämndes var tillväxten i inkomsten för hela riket ej mindre än 82 »i; 
för städerna tillhopa var detta procenttal 41, för landsbygden 124. 

Om länen grupperas efter den genomsnittliga inkomst som be
löper sig på hvarje förening år 1909, blir ordningen följande: Stock
holms stad, Göteborgs och Bohus, Gäfleborgs, Norrbottens och Älfs-
borgs län med resp. 5,100, 1,653, 1,206, 1,240 och 1,061 kr. för hvarje 
förening (motsvarande siffror år 1904 voro resp. 6,933, 1,791, 1,471, 
989 och 1,246 kr.). Medeltalet för hela r iket hade från 1,050 kr. ar 
1904 minskats till 999 kr. år 1909; för städerna ensamt hade genom
snittssiffran sänkts frän 1,632 till 1,575, för landsbygden däremot 
ökats från 771 till 789. 

För det alldeles öfvervägande flertalet statsunderstödda föreläs-
ningslbreningar finnas uppgifter rörande det b e r ä k n a d e a n t a l e t 
f ö r e l ä s n i n g a r under året. Endast för 51 föreningar med en in
komst af sammanlagdt 37,869 kr. stå inga som helst upplysningar 
härom till buds, men torde man kunna för deras del approximativt 
beräkna föreläsningarnas antal med ledning af hvad för de öfriga 
föreningarna konstaterats. Äfven om samtliga de hithörande upp
gifterna måste, såsom endast angifvande det planerade antalet före
läsningar under året, anses icke fullt noggranna, sä torde likväl af 
dem kunna vinnas en u n g e f ä r l i g u p p f a t t n i n g härom. 

1 tab. 3 har därför det beräknade antalet föreläsningar angifvits 
för städer och landsbygd inom hvarje län och därjämte anförts medel
talet föreläsningar per förening samt genomsnittliga kostnaden per 
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Tab. 3. De statsunderstödda föreläsningsföreningarnas beräknade 
föreläsningsverksamhet år 1909. 
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föreläsning. Hela antalet föreläsningar inom de statsunderstödda 
föreningarna beräknades till 12,064, hvaraf 4,490 i städer (och kö
pingar) och 7,574 på landsbygden. Medeltalet föreläsningar per för
ening var i städerna 38, på landsbygden 21, samt för stad och land 
tillsammantagna 25. Genomsnittskostnaden per föreläsning för samt
liga föreningar var 39 kr. ; för städernas föreningar ensamt var kost
naden 41 kr., för landsbygdens 38 kr. Det högre medeltalet för 
städerna torde väsentligen böra tillskrifvas utgifterna för lokalhyra. 
Vid närmare granskning af de olika länssiffrorna framträda åt
skilliga olikheter, hvilka delvis tydligen sammanhänga med naturliga 
lokala förhållanden (såsom t. ex. de jämförelsevis ringa kostnaderna 
på landsbygden i närheten af universitetsstäderna och de höga 
beloppen för de nordligaste länen), men delvis torde bero på mer 
eller mindre god organisation af föreläsningsverksamheten. 

Ansökningar om understöd från det för år 1909 anvisade anslaget 
å 220,000 kr. inkommo från 494 lokala anstalter eller föreningar, 
bland hvilka 56 förut icke åtnjutit sådant understöd. De begärda 
understödsbeloppen uppgingo till sammanlagdt 240,165 kr. 74 öre, 
hvadan många af de gjorda framställningarna icke kunde i sin hel
het eller ens ti l l någon del beviljas. Då det visat sig, a t t intresset 
för anordnande af dylika föreläsningskurser fortfarande ökats, har 
innevarande års Riksdag, på framställning af Kungl. Maj:t, beviljat 
ytterligare förhöjning i anslaget, så a t t för 1910 disponeras et t belopp 
af 235,000 kr. Häraf kan dock högst 8,000 kr. användas till under
stöd åt sådana centrala anstalter, som förmedla föreläsningar af 
ifrågavarande slag och hvilka åt lokala anstalter för sådana före
läsningar tillhandahålla passande åskådningsmaterial. 
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Registrering af sjukkassor i Sverige år 1909. 

Andra kvartalet. 
(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Juni och juli månader år 1909. 

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 juni och juli månader. 

I nedanstående tablå hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka följande äro afsedda för resp. 
länsområden: Uppsala läns arbetsförmedling med kontor i Uppsala, 
Östergötlands läns arbetsförmedling med, förutom hufvudkontor i 
Linköping, afdelningskontor å 12 viktigare platser inom landstings
området, Kristianstads läns arbetsförmedling med hufvudkontor i 
Kristianstad och afdelningskontor å 5 andra orter i länet samt 
Norrbottens läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Luleå och 
afdelningskontor i Boden, Malmberget och Kiruna. 

Centralanstalt för samtliga de kommunala anstalterna i Malmö
hus län — i Malmö, Lund, Hälsingborg och Eslöf — är kontoret i 
Malmö, som därjämte redan fungerar som distriktsanstalt äfven för 
Kristianstads läns arbetsförmedling samt den kommunala anstalten 
i Karlskrona. 

Öfversikt af verksamheten under juni månad år 1909. 
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Öfversikt af verksamheten under juli månad år 1909. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Vid de under juni och juli månader verksamma anstalterna gjor
des tillhopa resp. 9,141 och 8,926 a n s ö k n i n g a r om arbete (resp. 
7,615 och 7,270 under motsv. månader 1908), hvaraf resp. 6,058 och 
6,004 af män (4,821 och 4,528 föreg. år) samt resp. 3,083 och 2,922 
af kvinnor (2,794 och 2,742 föreg. år). Samtidigt anmäldes resp. 
6,985 och 6,725 l e d i g a p l a t s e r (5,918 och 5,586 föreg. är), nämli
gen resp. 3,100 och 3,496 för män (2,414 och 2,600 föreg. år) samt 
resp. 3,885 och 3,229 för kvinnor (3,504 och 2,986 föreg. år). Hela 
antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till resp. 3,929 och 3,984 (3,180 
och 2,961 föreg. år), af hvilka resp. 2,188 och 2,562 besattes med 
män (1,681 och 1,721 föreg. år) samt resp. 1,741 och 1,422 med kvin
nor (1,499 och 1,240 föreg. år). Vid jämförelse med de resultat, som 
af samma anstalter (utom Uppsala och Norrbottens läns samt Eslöfs och 
Örebro kommuners) ernåddes under, motsvarande månader 1908, finner 
man för såväl männen som kvinnorna en 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 i öfrigt rörande verksamheten 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 kommo de flesta tillsatta platserna på jord
bruk och skogshushållning m. m. (550 och 785), grofarbetet (560 och 
615), byggnadsverksamheten (433 och 458), landttransporten (277 och 
280) samt metall- och maskinindustrien (118 och 111). Flertalet till-



6 1 6 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING JUNI—JULI 1909. 

satta platser för k v i n n o r förekommo inom det husliga arbetet 
(1,247 och 1,059), hotell-, kafé- och restaurantrörelsen (145 och 145) 
samt jordbruket (166 och 75). 

Beträffande frågan, i hvad män den offentliga arbetsförmedlingens 
verksamhet berör näringslifvets olika hufvudgrupper, samt huru tillgången 
och efterfrågan på arbete ställa sig inom dessa grupper hänvisas i öfrigt 
till efterföljande tabellöfversikt (jfr äfven sammandragstabellerna). 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kömmo: 1) 
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Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
juni 650 platser, hvaraf 479 manliga och 171 kvinnliga, samt under 
juli 938 platser, hvaraf 798 manliga och 140 kvinnliga; motsva
rande tal för föregående år voro för juni resp. 683, 483 och 200 
samt för juli resp. 820, 650 och 170. 

Antalet platser, som under juni och juli tillsatts ntom resp. orter. 
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Med afseende å dessa uppgifter är at t märka, att vid samtliga 
länsanstalter — Uppsala, Östergötlands, Kristianstads och Norr
bottens läns — redovisas alla inom resp. län tillsatta platser såsom 
förefintliga inom orten. 

På 100 lediga platser kommo: 

De nu anförda siffrorna gifva en klar belysning åt den grund
väsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket och 
öfriga yrkesgrenar. Medan arbetarne trängas med hvarandra vid 
försöken att finna platser inom statsmannanäringarna, så finns inom 
landtarbetet ett stort öfverflöd på anställningar, som af brist på ar
betssökande ej kunna besättas. Återflyttningen till landet, som under 
inflytande af de försämrade konjunkturerna på den industriella arbets
marknaden nått en ganska stor omfattning, fortgick i nästan oför
minskad skala äfven dessa månader. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

Juni . 

a) Allmän öfversikt. 
Stockholm. Under juni månad har tillgängen på arbete å m a n l i g a af d e l n i n g e n 

Tarit ungefär lika med föregående månad och fortfarande knapp inom en del yrkes
grenar. — Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n är tillgången å arbetskraft till husligt arbete 
otillräcklig. 
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Uppsala län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Antalet arbetssökande personer har nnder 
juni varit betydligt mindre än under föregående månader, hvilket torde få anses som 
ett bevis på, att de flesta numera erhållit sysselsättning, ehnru en del yrkesmän icke 
kunnat få arbete inom sina resp. fack. Tillgången på arbetskraft har icke fullt mot
svarat efterfrågan. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n råder brist på dngliga tjänarinnor 
till hemmen. 

Östergötlands län. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången under jnni 
varit betydligt bättre än föregående månad. Inom jordbruket samt byggnadsindustrien 
har tillgången på arbete varit synnerligen god. Inom öfriga yrkesgrupper är arbets
tillgången fortfarande ringa. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n är fortfarande brist på 
dugliga tjänare till stad och land. Tillfälligt arbete med bet- och rotfruktsrensning 
har under månaden förekommit rikligt. 

Norrköping. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången under den gångna 
månaden varit knapp, särskildt inom staden. Arbetslöshet råder inom flera fack. — 
A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n är fortfarande brist på dugliga tjänare både inom och 
ntom staden. 

Karlskrona. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har varit ganska god för 
yrkesarbetare. För grofarbetare har den däremot varit otillräcklig. — Å k v i n n l i g a 
a f d e l n i n g e n har rådt brist på dugliga tjänare. 

Kristianstads lan. Arbetsmarknaden under juni har, i likhet med föregående månad, 
varit medelgod. Största efterfrågan på arbetskraft har gällt jordbruket samt jordschakt-
ningsarbetare vid kraftstationsanläggning. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har efter
frågan på tjänare till det husliga arbetet varit stor. 

Malmö. Arbetstillgången å m a n l i g a a f d e l n i n g e n är fortfarande ganska dålig. 
Byggnadsverksamheten är ringa, hvarför ett stort antal arbetare gå utan sysselsättning. 
Afven i stadens närhet synas arbetstillfällena vara mycket få. — A k v i n n l i g a af
d e l n i n g e n är arbetstillgången normal. 

lund. Under senare hälften af den gångna månaden har tillgången på arbete 
något förbättrats, men ännu råder arbetslöshet inom flertalet yrken. 

Hälsingborg. Arbetstillgången å m a n l i g a a f d e l n i n g e n har under månaden vari t 
mycket dålig och sämre än något af de föregående åren. Härtill har i icke ringa grad 
bidragit den omständigheten, att behofvet af arbetskraft till jordbruket varit betydligt 
mindre än samma tid föregående år. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n är tillgången på 
arbetskraft i stigande och har under månaden inom vissa grupper betydligt öfverstigit 
efterfrågan. 

F.slöf. Arbetsmarknaden har inom samhället varit mindre god. Antalet arbets
sökande har ständigt ökats, under det a t t efterfrågan på arbetskraft varit den minsta 
möjliga, ehurn flera nya arbeten blifvit påbörjade. Arbetstillgången och arbetskraften 
till landsbygden gifva däremot ett bättre resultat. 

Göteborg. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Under juni månad har arbetsmarknaden varit 
mindre god. Detta är dock en årligen återkommande företeelse, som hufvudsakligast 
beror därpå, att den större delen af den erforderliga arbetskraften redan blifvit enga
gerad under vftrmånaderna. — Å 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. Arbetsmarknaden har vari t l ika med föregående månad, men betydligt 
sämre än nnder samma månad föregående år. Orsaken härtill är de dåliga konjunk
turerna å trävarumarknaden och inom byggnadsverksamheten samt för öfrigt inom all 
slags industri. 

Örebro. Under juni månad har arbetsmarknaden varit ganska lifiig. Många arbets
sökande från andra orter ha anmält sig. 

flälle. På m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången inom staden varit ganska 
god till följd af spårvägsbyggnaden och en del fabriksbyggnader, som påbörjats. Dessa 
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arbeten ha emellertid lockat stora massor af arbetare från olika håll, hvilka ej kunnat 
erhålla arbete, hvarför de arbetslöses antal har varit för denna årstid ovanligt stort. 
Uti en del fabriker och verkstäder bedrifves arbetet med förminskad arbetskraft och 
förkortad arbetstid. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången vari t god-

Sundsvall. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har under månaden varit 
god, t i l l följd af den lifliga sjöfarten. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har varit brist 
på duglig arbetskraft. 

Norrbottens län. Arbetstillgången har under månaden varit ganska god genom sjö
fartens öppnande, hvarigenom många erhållit arbete med lossning och lastning m. m. 
Dock är arbetstillgången ännu otillräcklig på många platser inom länet. — A k v i n n 
l i g a a f d e l n i n g e n råder som vanligt brist på dugliga tjänare. 

b) Tillgången på arbetskraft. 

Öfvcrflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Bleck- och plåtslagare, smidesarbetare, 
filare och bänkarbetare, maskinarbetare, 
stenarbetare, cementarbetare, byggnads
snickare och timmermän, haudelsarbe-
tare, åkeriarbetare, grofarbetare. 

Jordbruksarbetare. — Ensamjungfrur, kök-
sor och diskerskor till restauranter. 

Uppsala län. 

Inom järn- och metallindustrien samt 
handels- och grofarbetarefacken. 

Östergötlands län. 

Befallningsmän, sågverksarbetare, schakt-
ningsarbetare, fabriks- och grofarbetare. 

Möbelsnickare, vana rof- och betrensare 
såväl mani. som kvinnl. — Ensamjung
frur, mjölkjungfrur. 

Norrköping. 

Inom de flesta yrken, särskildt inom järn-
o. metallindustrien samt byggnadsbran
schen, yngre textilarbetare samt gossar och 
flickor, som under månaden slutat skolan. 

Yäfverskor, mjölkerskor, ensamjungfrur, 
kunniga i matlagning. 

Karlskrona. 
Grofarbetare. — Handelsbiträden, kontors

städerskor, passflickor. 
Möbelsnickare, smeder. — Kokerskor. 

Kristianstads län. 
Timmermän, grofarbetare. — Passgummor. Yngre drängar t i l l jordbruket. — Mjölk-

iungfrur, ensamjungfrur. 

Malmö. 
Inom nästan alla yrken å mani. afdeln. 

utom yngre tjänare t i l l landet. — Kon
torsstäderskor, handels- o. lagerbiträden, 
tvät t - o. rengöringskvinnor. 

Vissa specialister inom maskinindustrien. 
Mani. o. kvinnl. tjänare till jordbruk 
o. ladugårdsskötsel. — Kunniga ensam
jungfrur. 

Lund. 
Daglöns arbetare ti l l jordbruket, möbel

snickare, järnarbetare, byggnadsarbetare 
alla slag, fabriks- o. grofarbetare m. fl. 
—Rengöringskvinnor, uppasserskor, pass
flickor. 

Yngre drängar o. jungfrur t i l l landet. 
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Hälsingborg. 
Daglönare till landet, järnarbetare, bygg

nadsarbetare, springpojkar, fabriks- och 
grofarbetare. — Fabriksarbeterskor, bu
tiksbiträden, serveringsflickor, springflic-
kor, kontorsstäderskor, tvätt- och ren-
göringsarbeterskor. 

Ryktare och yngre drängar till jordbruket. 
— Mjölkjungfrur, kunniga ensamjung
frur. 

Eslöf. 
Typografer, smeder, byggnadssnickare,mur-

arbetsmän, grof- o. fabriksarbetare, kon
torsbiträden. — Uppasserskor, tvätt- o. 
rengöringskvinnor. 

Jordbruksarbetare, drängar, drängpojkar. 
— Mjölkjungfrur, ensamjungfrur, hus-
o. barnjungfrur. 

Göteborg. 
Inom de flesta yrken å mani. afdeln. samt 

pojkar, som nyss slutat skolan. — Butiks-
o. lagerbiträden, ovana serveringsflickor, 
städerskor, passflickor, tvätt- o. ren-
eöringsarbeterskor. 

Jordbruksarbetare, skrädderi- o. skomakeri-
arbetare, måleriarbetare. — Mjölkerskor 
serveringsflickor, ensamjungfrur. 

Karlstad. 
Sågverks- och byggnadsarbetare, maskini

ster, cldare, grofarbetare. 
Ladngårdsj ungfrur, ensamj ungfrur. 

Örebro. 
Inom nästan alla yrken. 

fiifle. 

Metall- o. maskinindustriarbetare, bygg
nadssnickare o. -timmermän, fabriks- o. 
grofarbetare. — Hjälpgummor. 

Dugliga tjänarinnor. 

Snnd8Tall. 
Bokhållare, springpojkar. Dugliga jungfrur. 

Norrbottens lan. 
Inom de flesta yrken, särskildt grofarbetare. Ensamjungfrur, husjungfrur. 

Juli. 
a) Allmän öfversilct. 

Stockholm. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgangen har under månaden varit 
ganska god och betydligt bättre än de närmast föregående månaderna. Vid byggnads-
och reparationsarbeten inom och utom staden samt inom metall- och maskinindustrien 
har ett flertal arbetare erhållit anställning. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har varit 
god arbetstillgång. 

Uppsala län. Under juli månad har arbetsmarknaden företett en något lifligare om
sättning än under föregående månad. Förutom till inom staden pågående arbeten ha 
rät t många sökande fått sysselsättning vid skörde- och landtarbeten, och torde för när
varande ej nämnvärd brist å arbetskraft på landsbygden förefinnas. — A k v i n n l i g a 
a f d e l n i n g e n har tillgången på arbete varit mycket god. 

Östergötlands län. Frekvensen å arbetsmarknaden har under den gångna månaden 
vari t god och betydligt bättre än motsvarande månad föregående år, särskildt inom 
jordbruket. Inom öfriga yrkesgrenar har tillgången på arbetskraft motsvarat efter
frågan med undantag för byggnadssnickare. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har till
gången på dugliga tjänare ej motsvarat efterfrågan. 

Norrköping. Arbetsmarknaden är fortfarande föga liflig, dock har arbetstillgangen 
Tarit bättre än under motsvarande månad föregående år, särskildt för byggnadsgrof-
arbetare. Under månaden har ett stort antal arbetare från staden erhållit skördearbete 
å landsbygden, hvarjämte minderåriga där fått sysselsättning med rotfruktsrensning o. d. 
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Karlskrona. Arbetstillgången under månaden har vari t ganska god såväl i staden 
som på landsbygden. E t t rätt stort antal platser å landsbygden, att tillträdas den 24 
okt., hafva anmälts lediga. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n är arbetstillgången god. 

Kristianstads län. Vid såväl hufvudkontoret som de flesta afdelningskontoren bar 
öfverflöd på grofarbetare förekommit. Inom öfriga yrken ha tillgång och efterfrågan 
på arbetskraft ungefär motsvarat hvarandra, utom beträffande yngre drängar till jord
bruket samt kvinnliga t jänare ti l l såväl städerna som landsbygden, hvilka fortfarande 
äro lifligt efterfrågade. 

Malmö. Tillgången på arbete har varit mycket knapp såväl i staden som på 
landsbygden. Den sena våren och den för landtmännen ogynnsamma sommaren har 
gjort, a t t såväl skörde- som annat jordbruksarbete betydligt försenats. Arbetslösheten 
i städerna och de större industricentra har i väsentlig mån bidragit att tillfredsställa 
efterfrågan å arbetskraft för jordbrakets behof. 

Lund. Tillgången på arbete har under denna månad varit mindre än föregående, 
hvad det rent tillfälliga arbetet beträffar. 

Hälsingborg. Arbetstillgången har varit något bättre än föregående månad. Efter
frågan på arbetskraft till landsbygden har dock vari t betydligt mindre än samma tid 
föregående år, hvilket delvis torde bero därpå, a t t höskörden i väsentlig grad hindrats 
af den regniga väderleken. 

Eslöf. Arbetsmarknadan har under juli var i t bät tre än föregående månad. Vid 
gas- och vattenverken, bangårdens och järnvägsbrons utvidgning samt genom en bety
dande byggnadsverksamhet hafva många arbetare erhållit sysselsättning. 

Göteborg. Under jul i månad har arbetsmarknaden å m a n l i g a a f d e l n i n g e n varit 
mindre god, men betydligt bättre än under föregående månad. Mot slutet af månaden 
har en afsevärd försämring inträdt, hufvndsakligast beroende på det osäkerhets- eller 
krigstillstånd, som då var rådande å arbetsmarknaden. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n 
har arbetstillgången varit god, särskildt för dugligt tjänstefolk till stads- och landt-
hushållen. 

Karlstad. Arbetsmarknadens läge är ungefär lika med motsvarande tid föregå
ende år. 

Örebro. Arbetsmarknaden har änder månaden varit rätt liflig. De, som genom 
Arbetsförmedlingen ej kunnat erhålla arbete, hafva själfva skaffat sig tillfälligt skörde
arbete. 

Gäfle. Arbetstillgången har under månaden varit tämligen god. 
Sundsvall. Arbetsmarknaden har under månaden varit god med undantag för bud 

och springpojkar. A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har anmälts ett betydligt antal lediga 
platser, som genom brist på lämpliga sökande ej kunnat tillsättas. 

Norrbottens län. Under månaden ha jämförelsevis få anmälningar för erhållande 
af arbete gjorts, då däremot rätt stor efterfrågan på arbetskraft varit rådande. Då det 
emellertid hufvudsakligen gällt arbeten, där det fordrats vana och yrkesskicklighet inom 
vissa fack, har nödig arbetskraft varit svår att anskaffa. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n 
gen har arbetstillgången vari t god. 

b) Tillgången på arbetskraft. 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 
Cementarbetare, mek. verkstadsarbetare, 

handelsarbetare, åkeriarbetare, eldare, 
grofarbetare, kontors- o. lagerbiträden. 

Landtarbetare. — Diskerskor, köksor, en
samjungfrur, passflickor. 

Uppsala län. 
Handelsarbetare, grofarbetare. Inom de flesta yrken â kvinnl. afdeln. 
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Östergötlands lan. 
Stenhuggare, glasarbetare, jord- o. schakt-

ningsarbetare, grundläggare, bergsprän-
gare, maskinister, grof- o. fabriksarbe
tare, handelsarbetare. 

Byggnadssnickare, tegelbruksarbetare. — 
Inom alla yrken å kvinnl. afdeln. 

Norrköping. 
Filare, bänkarbetare, springpojkar, grof-

arbetare m. fl. 
Väfverskor, kvinnl. tjänare till stad o. land. 

Karlskrona. 
Järnarbetare, stenarbetare, handelspersonal, 

eldare, springpojkar, kuskdrängar och 
grofarbetare. 

Ladugårdskarlar. — Mjölkerskor. 

Kristianstads lan. 

Grofarbetare. — Kvinnl. butiksbiträden, 
tvättgummor. 

Yngre drängar till jordbruk. — Tjanann-
nor, alla slag. 

Malmö. 
Inom alla yrken å mani. afdeln. — Kon

tors-, butiks- o. lagerbiträden, kontors
städerskor, servitriser, tvätt- och ren
göringskvinnor. 

Statdrängar med arbetsdngliga hustrur, 
yngre drängar till landet. — Kunniga 
ensamjungfrur, tjänarinnor till landt-
bruk och ladngårdsskötsel. 

Lund. 
Inom alla yrken. 

Hälsingborg. 
Daglönare till jordbruket, järnarbetare, 

byggnadsarbetare, fabriksarbetare, han
delsarbetare, springpojkar, varuutkörare, 
åkeriarbetare, sjöfolk, grofarbetare m. fl. 
— Fabriksarbeterskor, springflickor, 
hjälpkvinnor m. fl. 

Smedslärlingar. — Tjänsteflickor till ok
toberflyttningen till såväl stad som land. 

Eslöf. 
Grofarbetare, varuutkörare, fabriksarbetare, 

springpojkar. — Butiksbiträden, kontors
städerskor, fabriksarbeterskor, hjälp
kvinnor. 

Jordbruksarbetare. — Mjölkjungfrur, en
samjungfrur, köksor, barnflickor. 

Göteborg. 
Charkuteriarbetare, filare, bänkarbetare, 

elektriker, handelsarbetare, grofarbetare. 
— Butiks- och lagerbiträden, serverings
flickor, tvätt- och rengöringsarbeterskor. 

Jordbruksarbetare. — Kokerskor, barn
jungfrur, ensamjungfrur, passflickor. 

Karlstad. 
Inom de flesta yrken. Kvinnliga tjänare. 

Örebro. 
Inom de flesta yrken. 

Gäfle. 
Butiks- o. kontorspersonal, fabriks- o. grof

arbetare. — Yngre ensamjungfrur. 
Stensättare. 

Snndsrall. 
Grofarbetare, springpojkar. Kvinnl. tjänare till städernao. landsbygden. 

Norrbottens län. 
Grofarbetare. Inom jordbruket, grufdriften, trävaru

industrien, maskinindustrien. — Hus
ligt arbete. 



6 2 4 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING JUNI 1909. 

Sveriges offentliga arbetsförmedling juni 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter : a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juni 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juni 1909. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juni 1909. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 



628 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING JULI 1909. 

Sveriges offentliga arbetsförmedling juli 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juli 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juli 1909. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling juli 1909. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
Juni månad 
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Sveriges offentliga 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 
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Sveriges offentliga 
Juli månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 
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Sveriges offentliga 
Juli månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 



648 

Lifsmedelspriser å olika orter i 

Medelpris pr månad 



649 

riket aug. 1907—juli 1909. 

för samtliga (28) orter. 



650 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under juli månad år 1909. 
och medelpris. 

651 



652 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under juli månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

653 



654 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under juli månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

655 



656 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under juli 
månad år 1909. 

Högsta, lägsta och medelpris. 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under juli 1909. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—juli 1908 och jan.—juli 1909. 
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Arbetstvisters behandling enligt bestämmelser i 
kollektivaftal i Sverige. 

Allmän öfversikt. 

Af de kollektivaftal, som inom riket voro i gällande kraft vid 
slutet af år 1907, har Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik 
insamlat 1,971, hvilka beräknats beröra öfver 250,000 arbetare. Stad-
ganden om arbetstvisters behandling innehållas i 712 af dessa aftal, 
men sistnämnda siffra blir ännu betydelsefullare därigenom, att den 
omfattar så godt som alla öfverenskommelser af större betydelse och 
räckvidd, hvilket belyses däraf, att under aftal med bestämmelser 
af angifven art arbetade omkring 150,000 arbetare. Detta förhållande 
framträder ännu klarare beträffande de aftal, som träffats år 1908, 
i det a t t af ungefär 650 sådana, berörande omkring 125,000 arbetare, 
c:a 375, gällande för öfver 100,000 arbetare, innehålla bestämmelser 
om former för tvisters biläggande. 

Ifrågavarande aftalsbestämmelser äro dock af mycket olika inne
börd och omfång. 

E t t antal aftal, särskildt sådana som reglera den egentliga stor
industriens arbets- och löneförhållanden, föreskrifva endast, att u p p 
k o m m a n d e t v i s t e r skola i s i s ta h a n d h ä n s k j u t a s t i l l r e sp . 
p a r t e r s h u f v u d o r g a n i s a t i o n e r , hvilka äga bestämma om sättet 
för deras åtgörande. Den inom Svenska Arbetsgivareföreningens 
fält vanligast använda formuleringen af ifrågavarande aftalsparagraf 
är följande: 

»Uppstå tvistigheter, berörande i detta aftal gjorda bestämmelser, emellan arbets-
gifvare och arbetare, äfven om de afse deras tolkning, få de under inga omständigheter 
föranleda till något som helst störande ingrepp i arbetets gång, utan skall därom för
handlas, först emellan arbetsgifvaren och resp. fackförbundsafdelning och därefter, om 
enighet ej uppnås, mellan parternas resp. organisationer.» 

Dylika bestämmelser, hvilka endast föreskrifva en instansordning, 
men ej utsäga något i frågan, om uppkommande tvister skola få en 
fredlig lösning eller leda ti l l konflikt, äro de vanligast förekom
mande i aftalen för grufdrift, sockerindustri, textilindustri, sågverks
industri, tramasse- oeh pappersindustri, stenindustri, ljus-, tvål- och 
parfymfabrikation, väg- och vattenbyggnadsarbete samt handelsarbete. 

47—09204 
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Antalet aftal. som innehålla bestämmelser af angifven art, be
räknades år 1907 ti l l 196 och de af dessa berörda arbetare t i l l 33,000. 
Sedan nämnda t idpunkt hafva dessa siffror, under inflytande af 
Svenska Arbetsgivareföreningens kraftiga tillväxt, i hög grad ökats, 
den förra dock ej i så hög grad som den senare, enär hos föreningen 
en tydlig sträfvan framträdt a t t reglera arbets- och löneförhållanden 
för hvarje industri genom ett enda, för flertalet arbetsplatser i riket inom 
vederbörande industri gällande, riksaftal. Ar 1908 afslöt Svenska Ar
betsgivareföreningens yrkesförbund, Järnbruksförbundet, med åtskil
liga fackförbund två dylika aftal, berörande omkring 30,000 arbetare 
i grufvor och järnverk och. innehållande bl. a. följande bestämmelser : 

~ »Uppstår rörande tolkningen eller tillämpningen af gällande aftal eller af annan 
anledning tvist mellan parterna, må sådan tvist nnder inga omständigheter föranleda 
t i l l omedelbar arbetsinställelse frän någondera sidan ntan skall därom förhandlas, först 
mellan parterna själfva och därefter, om enighet ej uppnås, mellan arbetsgifvarens 
organisation och vederbörande fackförbunds styrelse.» 

Ar 1909 träffade det till Svenska Arbetsgifvareföreningen an
slutna Sågverksförbundet med vederbörande arbetareorganisationer 
öfverenskommelse angående »allmänna bestämmelser» a t t införas i 
kollektivaftal inom sågverksindustrien. § 11 i dessa bestämmelser 
är af följande lydelse: 

»Uppstår mellan arbetsgifvare och arbetare meningsskiljaktighet angående tillämp
ningen eller tolknigen af detta aftal, eller vägrar arbetsgifvare eller arbetare att upp
fylla aftalet, och kan sådan tvist ej lösas genom underhandlingar mellan arhetsgifvaren 
och arbetarnes lokala förening, skall vederbörande förlikningsmans medverkan anlitas. 
Kan ej på detta sätt tvisten lösas, ankommer det på arhetsgifvarnes och arbetarnes 
organisationer att söka bilägga tvisten. Innan nu angifna medel blifvit anlitade, och 
så länge underhandlingar pågå, må icke på grund af tvist, hvarom här är fråga, arbets
inställelse å någondera sidan företagas.» 

E n andra grupp bilda de aftal, som föreskrifva, a t t u p p k o m 
m a n d e t v i s t e r s k o l a u n d e r s t ä l l a s f ö r l i k n i n g s - e l l e r s k i l j e 
n ä m n d med i vederbörande aftal närmare angifven sammansättning 
och befogenhet. Dessa aftal kunna åter indelas efter synpunkten, 
om ifrågavarande nämnd endast äger taga befattning med menings-
skiljaktigheter angående tolkning eller tillämpning af gällande af-
talsbestämmelser, eller om dess befogenhet är utsträckt till a t t om
fatta icke blott rättstvister, utan jämväl intressetvister. 

Den förra aftalsgruppen räknar representanter bland nästan alla 
yrken och näringsgrenar, ehuru i olika antal. Så t. ex. förekommer 
för de till Svenska Arbetsgifvareföreningen anslutna Jönköpings 
och Vulcans Tändsticksfabriks Aktiebolags fabriker (4,000 arbetare) 
följande punkt: 

»Tvister, som mellan parterna kunna uppstå angående tolkningen af detta kon
trakt, skola hänskjutas till parternas organisationer för afgörande. Därest enighet dem 
emellan ej vinnes, skall tvisten, om endera parten det yrkar, hänskjutas t i l l afgörande 
af fem ojäfviga skiljemän, hvilka utses två af bolaget, två af arbetarnes organisation 
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samt den femte, som skall leda skiljemännens förhandlingar och vid lika röstetal äger 
utslagsröst, af de sålunda valda skiljemännen. Enas icke parterna vid val af femte 
man (ordförande), sker valet af denne i enlighet med bestämmelserna i lagen om skilje
män af den 28 oktober 1887. 

Anföras kunna vidare de hithörande bestämmelser, som finnas i 
1907 års riksaftal inom kakelindustrien, hvilket torde reglera 1,500 
formares och sättares arbets- och löneförhållanden: 

>För slitande af samtliga meningssklljaktigheter rörande detta aftals bestämmelser, 
som knnna förekomma mellan arbetsgifvare och arbetare under den tid aftalet är 
gällande, och som icke af vederbörande organisationer kunna afgöras, skall en skilje
nämnd tillsättas, och äger i aftalet inbegripen förening att till nämndens afgörande 
remittera uppkommen tvist. Till skiljemän utses två personer af arbetsgifvarnes och 
två af arbetarncs organisationer, hvilka äro i aftalet inbegripna. Därest icke dessa 
kunna enas om tvistens lösning, utse de en femte ledamot, hvilken bör vara utom
stående och fungera som nämndens ordförande. Skulle i fråga om sistnämnda val ej 
enighet ernås, utses femte ledamoten af statens förlikningsman inom distriktet. Skilje
nämndens dom skall vara för parterna bindande.» 

I det i maj 1909 mellan Centrala Arbetsgivareförbundet samt 
ett flertal fackförbund ingångna riksaftalet för byggnadsindustrien 
i Sverige föreskrifves för uppgörande af tvister angående tolkning 
och tillämpning af riksaftalet en paritetiskt sammansatt riksskilje
nämnd under opartisk ordförande och för tvister af samma art 
angående de riksaftalet närmare utförande lokalaftalen permanenta 
förliknings- och skiljenämnder, sammansatta på liknande sätt. 

Vanliga äro bestämmelser om rättstvisters afgörande genom 
skiljedom i aftalen för de mera handtverksmässigt bedrifna närings
grenarna, särskildt bagare-, bokbindare- och kakelugnsmakareyrkena 
samt byggnadsfackens olika specialiteter. 

Ofvannämnda aftal innehålla bestämmelser om förliknings- eller 
skiljenämnd endast för biläggande af uppstående rättstvister, men 
däremot inga närmare stadganden om intressetvisters behandling. 
År 1907 utgjorde antalet dylika aftal 199, omfattande öfver 35,000 
arbetare af de under år 1908 träffade aftalen innehöllo 126 med 
c:a 17,500 berörda arbetare liknande bestämmelser, och under år 1909 
torde ökningen jämväl vari t stor. 

Härmed nära besläktade äro bestämmelser i åtskilliga betydande 
aftal, hvilka, på samma gång de hänvisa r ä t t s t v i s t e r till skilje
nämnd, föreskrifva, at t öfriga frågor — i n t r e s s e t v i s t e r — skola 
underställas förlikningsnämnd. Så är exempelvis förhållandet med 
det riksaftal, som sedan 1905 års stora konflikt reglerat arbets- och 
löneförhållanden för inemot 30,000 mekaniska verkstadsarbetare, och 
likaså i det efter dettas förebild uppgjorda aftalet för den elektriska 
industrien i Sverige (1,100 arbetare). Samma grundsats genomgår 
jämväl den synnerligen utförliga och omsorgsfullt uppgjorda förhand
lingsordning, som förefinnes i riksaftalet för cigarrindustrien (3,000 
arbetare). 
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Skiljedomsbestämmelser af den vidd, a t t under dem falla alla 
mellan parterna uppstående tvister, äfven sådana, som afse upp
görande af nya lönebestämmelser och kollektivavtal, förefinnas 
egentligen endast i näringsgrenar af den betydelse för samhället, 
a t t arbetsinställelse inom dem till hvarje pris måste förhindras. 
Sådana äro kommunalindustriella företag, som afse att förse sam
hället med vatten och ljus och at t besörja dess renhållning samt 
kommunikationsinrättningar af riksviktig betydelse. Såsom typ för 
denna aftalsgrupp förtjänar nämnas det mellan Svenska järnvägar
nas arbetsgifvareförening à ena sidan samt Svenska järnvägs
mannaförbundet å den andra ingångna »hufvudaftal n:o 1», hvilket 
sedan den 1 juli 1908 varit gällande vid Sveriges enskilda järnvä
gar, och rörande hvilket hänvisas t i l l efterföljande särskilda redo
görelse. 

Afven inom gällande tariff för rikets boktryckerier och stilgju-
terier finnes bestämmelse, att alla uppkommande tvister — således 
icke blott rättstvister — skola hänskjutas till förliknings- och even
tuellt skiljenämnd. Fö r behandling af förslag till nyt t löneaftal 
finnes föreskrifven en tarifFkommitte. (Se närmare efterföljande sär
skilda redogörelse.) 

Bestämmelser af ofvan angifna växlande art och omfång, men 
öfverensstämmande därutinnan, att de anvisa utvägar, huru uppkom
men tvistefråga, af hvad art den vara må, skall upptagas till be
handling, förefunnos vid 1907 års slut i 317 aftal, berörande öfver 
8."),000 arbetare. Under 1908 torde dessa siffror hafva afsevärdt 
ökats, den senare säkert med et t 20,000-tal. 

Förhandlingsordningar inom vissa näringsgrenar. 

Nu gällande riksaftal inom de t y p o g r a f i s k a y r k e n a af är 1908 
föreskrifver tvänne instanser för uppkommande tvisters behandling 
»tariffnämnden» och »tariffredaktionen». Ursprunget t i l l en skilje
nämnd för afdömande af tvister kan inom typografyrket spåras till
baka ända till midten af 1800-talet, och år 1897 antog denna nämnd 
karaktären af permanent. Genom 1903 års tariff infördes den nu 
bestående ordningen för tvistefrågors behandling.x) 

Tariffnämnden, som består af sex medlemmar och sex suppleanter, 
af hvilka tre med sina suppleanter utses af Boktryckareföreningen 
och t re med sina suppleanter af Typografförbnndet, äger att afgöra 
alla sådana tvister, som uppstå angående tillämpningen af gällande 
tariffer. Dessa sex utse en utom organisationerna stående ordförande, 

') Jfr Arbctsstatistik A: it. Kollektivaftal etc.. s. 225. 

Tryckeri
erna. 
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som vid lika röstetal äger utslagsröst. Nämnden är permanent och 
sammanträder minst en gång i månaden. Tariffnämndens utslag 
kan af endera parten eller någondera organisationen öfverklagas hos 
tariffredaktionen senast en månad efter utslagets datum. Endast 
rättstvister — i vidsträcktaste bemärkelse — falla sålunda inom tariff
nämndens jurisdiktion; om dit hänskjutas frågor, som icke röra tarif
fernas tillämpning, skola dessa af nämnden befordras till tariffredak
tionen. 

Tariffretlaktionun, hvilken andra instans infördes genom 1903 års 
tariff, består af fyra medlemmmar med fyra suppleanter, af hvilka 
två medlemmar och deras suppleanter utses af Boktryckareföreningen 
samt två medlemmar och deras suppleanter af Typografförbundet. 
Vid särskildt viktiga fall äger tariffredaktionen tillkalla förstärkning 
från organisationernas styrelser. Kan enighet ej uppnås inom tariff
redaktionen, skall skiljeman tillkallas. Tariffredaktionen har till upp
gift att tjänstgöra som högsta instans i frågor rörande aftalets till-
lämpning, att afgöra alla tvister angående sådana förhållanden, som 
icke finnas omnämnda i tarifferna, att förbereda sådana frågor, hvar-
om organisationernas styrelser under tariffernas giltighetstid önska 
träffa aftal samt att vid aftalets uppsägning jämte två represen
tanter från hvardera organisationen fungera som t a r i f f k o m m i t t é 
och besluta angående föreslagna tarifföräudringar. 

Tariffredaktionen har således en synnerligen vidsträckt befogenhet. 
Den äger at t såsom andra instans aldöma frågor rörande aftalets till-
lämpning, att omedelbart afgöra andra tvister, at t verkställa utred
ningar i vissa frågor samt att — i egenskap af tariffkommitté och 
förstärkt med andra personer — besluta om aftalsförändringar. Ta
riffkommitténs befogenhet har dock i realiteten blifvit inskränkt. 

Inom typografyrket — för såvidt detta beröres af nu gällande 
riksaftal — har sålunda förliknings- och skiljedomsförfarandet kommit 
till mycket vidsträckt användning. Alla tvistefrågor skola hänskjutas 
till de bestående nämnderna, hvilka afdöma desamma. I öfverens-
stämmelse därmed föreskrifver ock aftalet, att lockout, strejk, blockad 
och bojkott icke må anordnas under tariffernas giltighetstid. A t t 
därigenom under aftalstiden resp. parter afsagt sig allt inflytande 
på sättet för tvistefrågors lösning och underordnat sig vissa gifna 
regler, torde förklaras af den höga ståndpunkt yrket intager i flera 
hänseenden, organisationsväsendets fasta utbildning samt den anslut
ning skiljedomsidén af ålder haft i detta fack. 

At t förliknings- och skiljedomsinstitutet inom typografyrket 
verkat gagneligt, torde framgå af några statistiska data. Antalet 
tvister, som afgjorts af tariffnämnden, utgjorde åren 1899—1906 253, 
hvartill komma 64 ärenden, som ej föranledt någon nämndens åtgärd, 
emedan antingen tvist ej förelegat, eller nämnden ej ansett sig be-
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fogad att afgöra målet, på den grund att endera parten ej tillhört 
vederbörlig organisation. Det stora flertalet af dessa afgjorda frågor 
hafva varit lönetvister. 

Tariffredaktionen, som tillkom 1903, har under åren 1904—190(i 
i andra instans afgjort 10 tolkningsfrågor. Dessutom har tariff
redaktionen under samma tid handlagt 15 ärenden afseende andra 
tvister än tolkningsfrågor samt utredningar. 

Tariffaftalets allmänna utbredning inom den grafiska industrien 
— det omfattade vid slutet af är 1907 94 \ af rikets samtliga tryckeri-
arbetare — har ock medfört, at t denna näringsgren i högst ringa 
grad varit berörd af arbetsinställelser. Den officiella statistiken ut
visar, a t t under åren 1903—1907 i genomsnitt endast 1 pr 1,000 
tryckeriarbetare årligen berörts af arbetsinställelser, hvilken siffra 
högst betydligt understiger någon för annan industrigren konstaterad. 

De »regler för behandling af tvister mellan arbetsgifvare och 
arbetare», som finnas upprättade mellan S v e r i g e s V e r k s t a d s f ö r 
e n i n g och v e d e r b ö r a n d e f a c k f ö r b u n d , grunda sig i väsentliga 
delar på det förslag till förhandlingsordning, som efter en allmän 
lockout inom den mekaniska verkstadsindustrien på sommaren 1903 
utarbetades af särskilda kommitterade. Förhandlingar om detta 
förslag pågingo under åren 1904 och 1905 samt resulterade efter en 
ny omfattande arbetsinställelse under sommaren 1905 i en öfverens-
kommelse på hösten samma år.1) Denna öfverenskommelse är med ett 
tillägg af den 21 december 1908 ännu gällande. 

Här nedan meddelas grunddragen af den gällande förhandlings
ordningen. 

Enligt densamma skola alla tvister mellan arbetsgifvare och 
arbetare först blifva föremål för direkt förhandling parterna 
emellan. Träffas därvid icke öfverenskommelse inom viss tid — 20 
dagar — och vederbörande part fullföljer ärendet, öfvergår dess be
handling till Verkstadsföreningens kretsstyrelse, som utreder frågan 
och söker åstadkomma förlikning. 

Därest endera parten så önskar, utses efter ärendets fullföljande 
till kretsstyrelsen en förhandlingskommitté af sex personer, af hvilka 
kretsstyrelsen väljer t re och arbetarne tre. Kommitterade äga till-
Kalla opartisk ordförande. Viss tid är föreskrifven såväl för kom
mitténs tillsättande, efter det yrkande därom framställts, som äfven 
för ärendets behandling i kommittén. 

Ernås icke förlikning genom ofvan beskrifna procedur, blir 
ärendets fortsatta behandling beroende af tvistens art. Rättstvister 
— frågor om tolkning af träffadt af tal, af öfverenskommelse eller 

') Jfr Arbetsstatistik A: ö. Koilektivaftal etc.. s. 2i»l. 
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af förlikning — hänskjutas, om endera parten så yrkar, till en skilje
nämnd af fem personer, af hvilka två utses af arbetarne och två af 
Öfverstyrelsen för Verkstadsföreningen. Ordförande med utslagsröst ut
ses af skiljemännen eller, om dessa icke enas, enligt lagen om skiljemän. 

Beträffande andra frågor än rättstvister, kunna dessa, sedan de slut
behandlats enligt ofvanstående regler, föranleda arbetsinställelse. Beslut 
därom får dock icke fattas senare än sex veckor efter ärendets slut
behandling — detta för att icke konflikten allt för länge må hållas 
sväfvande — och fattadt beslut om arbetsinställelse får icke verk
ställas tidigare än sex dagar och senare än fjorton dagar efter den 
dag, då det delgifvits motparten. 

Äfven för det yttersta fall, at t alla föreskrifna förhandlings
former blifvit uttömda, har man sålunda velat hålla öppen möjlig
heten för uppgörelse i sista stund och föreskrifvit en kortare frist 
före krigstillståndets inträdande. 

För att trygga lugnet och stabiliteten inom industrien har man 
slutligen föreskrifvit, att ärende, som genomgått förhandlingsproce
duren utan att vinna lösning och som därefter förfallit, icke må upp
tagas ti l l förnyad behandling förrän efter sex månader. 

Genom tillägg af den 21 december 1908 har införts den be
stämmelsen, att arbetsinställelse, som företages på order af resp. 
hufvudorganisationer, icke må anses såsom brott mot gällande aftal. 
Sådan lockout eller strejk får dock icke ske för att framkalla ändring 
i eller tillägg till gällande aftal eller förbindas med yrkanden om 
sådan ändring eller sådant tillägg. 

Förhandlingsordningen har därmed i viss mening blifvit genom
bruten och äger ej tillämplighet för det fall, att hufvudorganisa-
tionerna — Verkstadsföreningen eller vederbörande fackförbund — 
beslutar arbetsinställelse i en tvist fallande utom aftalet. Erinras 
bör dock, at t fråga, som föranleder dylik arbetsinställelse, har en 
helt annan karaktär än de tvister rörande arbetsförhållandena inom 
verkstadsindustrien, som afses i förhandlingsordningen. Tillägget 
af den 21 december 1908 kan därför icke anses strida mot den idé, 
som legat t i l l grund för förhandlingsordningen. 

Be gynnsamma verkningarna af förhandlingsordningen inom 
verkstadsindustrien halva nyligen — i Verkstadsföreningens cirkulär-
skrifvelse af den 29 juli 1909 — vitsordats af vederbörande arbets
givareorganisation. Af den officiella statistiken rörande arbetsin
ställelser framgår ock, at t förhandlingsordningen mäktigt bidragit 
a t t skapa lugna förhållanden inom verkstadsindustrien. Sedan år 
1905, då 14,294 hithörande arbetare berördes af konflikter, hafva under 
de därpå följande åren 1906—1908 endast resp. 166, 258 och 355 arbetare 
vid mekaniska verkstäder varit invecklade i arbetsinställelse och dessa 
då anställda hos arbetsgifvare, som ej tillhörde Verkstadsföreningen. 
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Nu gällande riksaftal inom t o b a k s i n d u s t r i e n af den 18 de
cember 1908 innehåller bl. a. »öfverenskommelse angående bestämda 
former för behandling af arbetstvister». Samma förhandlingsordning 
fanns intagen i förut gällande aftal af år 1904'), hvilket i hithörande 
delar var byggdt dels på 1902 ars aftal mellan Svenska cigarr-
fabrikantföreningen och Internationella tobaksarbetareförbundet, dels 
och förnämligast på det af vissa kommitterade år 1903 utarbetade 
förslaget till förhandlingsordning inom den mekaniska verkstadsindu
strien. 

Enl igt den gällande förhandlingsordningen äro upprättade per
manenta förlikningsnämnder, nämligen de tre lokala s.k. sektionsnämn -
derna såsom första instans och den s. k. stora nämnden såsom sista 
instans. Sektionsnämnd består af fem ledamöter, af hvilka hvardera 
organisationssektionen utser två och dessa fyra en femte ledamot. 
Ben stora nämnden består af sju ledamöter, utsedda tre af hvardera 
organisationen och den sjunde af de sex sålunda valde. Ernås ej 
enighet vid valet af ordförande i resp. nämnder, utses han af statens 
förlikningsman i Stockholm. Suppleanter för medlemmarna utses till 
lika antal med dessa. Vissa särskilda befogenheter äro tillagda den 
förstärkta stora nämnden, bestående af stora nämndens såväl ordinarie 
medlemmar som suppleanter. 

Grundtanken i förhandlingsordningen är underhandling mellan 
båda parterna på likställighetens grundval och med öfverflyttande i 
vissa fall af den enskildes bestämmanderätt öfver arbetsaftalet på 
vederbörande organisation. I fråga om rätten at t gripa till arbets
inställelse tillerkännes denna i sista hand organisationerna å ömse 
sidor. Rättstvister hänskjutas dock på endera partens yrkande till 
skiljedom. 

Därest icke uppkommen tvist mellan arbetsgifvare och arbetare 
inom 14 dagar blir bragt till lösning, kan ärendet fullföljas inför 
sektionsnämnden, som skyndsamt sammanträder och söker åstad
komma förlikning. Sektionsnämnden har härvid blott en medlande 
ställning, och afgörandet är på detta stadium af förhandlingarna ännu 
förlagdt t i l l de tvistande parterna. 

Om icke inom viss kortare t id — 8 dagar — sektionsnämndens 
medling ledt till resultat och ärendet fullföljes inför den stora 
nämnden, öfverlämnas frågans handläggning och afgörande till sist
nämnda representation för organisationerna å ömse sidor. Inom viss 
föreskrifven tid skall nu-stora nämnden sammanträda och söka träffa 
förlikning. 

Misslyckas förhandlingarna äfven på detta stadium, inträder för 
rättstvister — frågor gällande tolkning af träffadt aftal, öfverens-

') Jfr Arbetsstatistik A: 5. Kollektivaftal etc., s. 111. 
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kommelse, förlikning eller meddelad skiljedom — skiljedom på endera 
partens yrkande. Hvardera organisationen väljer tvenne skiljemän, 
hvilka utse femte man såsom ordförande med utslagsröst. Enas icke 
skiljemännen vid val af ordförande, utses han af statens förliknings
man i Stockholm. 

Hvad beträffar andra tvister än rättstvister, kunna dessa för
anleda arbetsinställelse. Beslut därom får dock icke fattas senare 
än sex veckor efter ärendets slutbehandling, och beslutet får icke 
verkställas tidigare än 4 dagar och senare än 14 dagar efter dess 
delgifvande åt motparten. 

Ärende, som slutbehandlats enligt förestående regler, får icke 
upptagas till förnyad behandling förrän efter sex månader. 

I sistnämnda afseende äger dock ett betydelsefullt undantag 
rum. Den förstärkta stora nämnden äger att när som helst ut låta 
sig äfven i andra frågor än rättstvister och jämväl föreslå, att tvisten 
hänskjutes till skiljenämnd, så sammansatt som förut angifvits, eller 
återgår t i l l förnyad behandling enligt ofvanstående regler. Den för
stärkta stora nämndens funktion är liärvid endast at t vid en hotande 
eller utbruten konflikt vädja till de tvistande parterna samt att fram
lägga sin på sakkunskap grundade mening. Sedan arbetsinställelse 
inträdt, ikläder sig denna nämnd en permanent funktion, i det att 
densamma då skall sammanträda en gång i månaden eller oftare på 
kallelse af ordföranden för a t t öfverlägga om de åtgärder, som 
kunna synas lämpliga för konfliktens biläggande. Dessutom har den 
förstärkta stora nämnden till uppgift att verkställa utredning af hvarje 
fråga, som vid meningsskiljaktighet mellan organisationerna hän-
skjutas till nämnden. 

För tvist, som innebär principfråga eller är gemensam för ar
betare vid ett flertal fabriker, kan förhandlingsproceduren förkortas, 
i det att organisationerna redan från början öfvertaga ärendets hand
läggning. På yrkande af endera organisationen skall nämligen dylik 
tvist omedelbart upptagas till behandling i den stora nämnden. 

Förhandlingsordningen inom tobaksindustrien äger giltighet till 
den 1 januari 1914 eller ett år längre än löneaftalet inom samma 
näringsgren. Man har därmed afsett att möjliggöra underhandlingar 
om nyt t löneaftal inom ordnade och på förhand bestämda former, 
och torde den fredliga uppgörelsen vid förnyandet af riksaftalet 1908 
till stor del vara at t tillskrifva denna anordning. 

Äfven i öfrigt har förhandlingsordningen fungerat tillfreds
ställande, och något störande afbrott i arbetet genom konflikt har 
icke förekommit inom riksaftalets giltighetsområde. 

En omständig procedur för alla tvisters slitande genom förlikning 
och eventuell skiljedom finnes föreskrifven i »Hufvudaftal n:r 1 mellan 

Enskilda 
järnvägar. 
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Svenska järnvägarnes arbetsgivareförening och Svenska järnvägs
mannaförbundet», för hvilket här lämnas en kortfattad redogörelse.1) 

Enligt detta aftal finnas upprättade permanenta förliknings-
och skiljenämnder, nämligen dels tre distriktsnämnder i Stockholm, 
Göteborg och Malmö såsom första instans samt dels Järnvägarnas 
skiljedomstol i Stockholm såsom högsta instans. 

Distriktsnämnderna bestå af fem ledamöter, af hvilka två utses 
af hvardera organisationen och den femte — opartisk ordförande — 
af dessa och eventuellt af ordföranden i styelsen för den offentliga 
arbetsförmedlingen i orten. 

Järnvägarnas skiljedomstol består af sju ledamöter, af hvilka 
hvardera organisationen utser dels en utom resp. organisationer stå
ende person, dels två personer tillhörande resp. organisationer. Den 
sjunde — opartisk ordförande — utses af de sex ledamöterna gemen
samt och eventuellt af chefen för Kungl. Kommerskollegii afdelning 
för arbetsstatistik. 

Uppkommen tvist mellan järnvägsförvaltning och järnvägsper
sonal, som icke löses genom förhandling parterna emellan — hvarvid 
vederbörande organisations ombudsman på därom framställdt yrkande 
äger deltaga såsom medlare2) — kan af endera parten fullföljas och 
enligt vederbörande organisations bepröfvande hänskjutas till di
striktsnämnds handläggning. 

Distriktsnämnden har a t t skyndsamt sammanträda och med alla 
t i l l buds stående medel söka ernå en för båda parterna tillfredsställande 
lösning. Till nämndens sammanträde kallas jämväl parterna och 
resp. organisationers ombudsmän. Ernås förlikning, tillställas ex
emplar af förlikningshandlingen organisationernas styrelser för er
hållande af deras godkännande, hvilket ej får förvägras med mindre 
öfverenskommelsen befinnes strida mot gällande aftal mellan organisa
tionerna. 

Vid frågor rörande tolkning af gällande aftal, bestraffning eller 
eljest af personlig natur konstituerar sig distriktsnämnden såsom 
skiljenämnd för att döma i saken. 

Ärende, hvari förlikning icke ernåtts, kan fullföljas och af-
kunnad skiljedom öfverklagas hos skiljedomstolen efter vederbörande 
organisations bepröfvande. 

Domstolen är beslutmässig, då fem — och i disciplinmål tre — 
ledamöter äro närvarande, lika många från hvardera organisationen 
jämte ordföranden. Därjämte må på någondera organisationens 
yrkande part företräda inför domstolen för att bevaka sin rät t . 
Domstolens utslag är ovillkorligen bindande. 

M Jfr Arbetsstatistik A: 5. Kollektivattal etc . a. 454. 
3) Vid fråga om ny lönestats uppgörande skola organisationernas ombudsmän alltid 

närvara vid förhandlingarna. 
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För vissa ärenden kan proceduren förkortas. Tvist, som berör 
principfråga eller är gemensam för olika distrikt, liksom ock menings-
skiljaktigheter mellan hufvudorganisationerna, hänskjutes på endera 
organisationens yrkande direkt till skiljedomstolens afgörande. 

För uppgörande af förslag till nyt t förhandlingsaftal föreskrifves en 
aftalsnämnd, bestående af fem personer från hvardera sidan jämte supp
leanter till lika antal. Aftalsnämnden sammanträder snarast möjligt 
efter skedd uppsägning af aftalet under ordförandeskap af skiljedom
stolens ordförande, och bör af nämnden utarbetadt förslag föreligga 
till organisationernas ompröfning senast sex månader före det upp
sagda aftalets utlöpande.1) 

Ofvanstående regler gälla alla under förhandlingsaftalets giltig
hetstid uppkommande tvister — sålunda äfven sådana om upprättande 
af nya löneaftal, bestraffningsfrågor o. d. — och är i öfverensstäm-
melse därmed för de bägge organisationernas vidkommande förbud 
stadgadt mot lockout, strejk, bojkott eller blockad. 

Som af det ofvanstående framgår, finnes icke någon allmän för
handlingsordning uppgjord mellan de svenska arbetsgifvare- och arbe
tareorganisationerna, såsom fallet t. ex. är i Danmark, där ur 1899 års 
stora arbetskonflikt framgick en ännu gällande »Overenskomst mellem 
Dansk Arbejdsgiver- och Mesterforening og De Samvirkende Fagfor-
bund.» Af de svenska arbetsgifvarnes trenne viktigaste organisationer 
Svenska Arbetsgifvareföreningen, Centrala Arbetsgivareförbundet 
och Sveriges Verkstadsförening hafva visserligen de två sistnämnda 
träffat enhetliga öfverenskommelser med vederbörande fackförbund 
och Landssekretariatet om tvisters slitande genom förhandling, för
likning och — h vad gäller rättstvister rörande aftals bestämmelser — 
skiljedom. Tvänne andra stora arbetsgivareorganisationer, Svenska 
Boktryckareföreningen och Svenska Järnvägarnes Arbetsgivareföre
ning, hafva ock med resp. fackförbund träffat än längre gående bestäm
melser om alla tvisters biläggande på fredlig väg utan arbetsinställelse. 
Den största arbetsgifvareorganisationen, Svenska Arbetsgifvareföre
ningen, som omfattar de flesta grenar af storindustrien och räknar ett ar
betareantal af c:a 163,000 personer, har däremot icke träffat någon dylik 
allmän öfverenskommelse med vederbörande arbetareorganisationer. I de 
aftal, vid hvilka Svenska Arbetsgifvareföreningen medverkat, ingår 
såsom nämndt i regel endast den bestämmelsen, at t vid uppkommande 
tvister störande af brott i arbetet icke får ske, utan skall förhandlas »först 
emellan arbetsgifvaren och resp. afdelning och därefter, om enighet 
ej uppnås, mellan parternas resp. organisationer.» Bestämmelser 

') Aftalet gäller 1 år efter dess uppsägande. 
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saknas om, under hvilka former dessa förhandlingar skola bedrifvas; 
afgörandet, äfven i rättstvister, är här helt och hållet lagdt i or
ganisationernas händer. Endast för ett af de till Svenska Arbets
givareföreningen anslutna yrkesförbunden — Cigarrfabrikantförenin-
gen — är en mera utförlig förhandlingsordning öfverenskommen. 

En omständighet, som gifvetvis måste försvåra uppgörandet af 
förhandlingsordningar, är saknaden af en central myndighet å arbe
taresidan, som äger träffa dylik bindande öfverenskommelse. Vid de 
öfverenskommelser angående tvisters behandling, som äga bestånd 
inom byggnadsindustrien och den mekaniska verkstadsindustrien, 
har Landssekretariatet medverkat endast i egenskap af garant, medan 
resp. fackförbund varit aftalsslutande parter. Särskildt måste detta 
förhållande verka hinderligt för uppnående af en förhandlingsordning 
med Svenska Arbetsgivareföreningen, som står i relation till snart 
sagdt alla de olika fackorganisationer, i hvilka arbetarne äro för
delade. 

Förslag till förhandlingsordning 
mellan Svenska Arbetsgifvareföreningen och Lands-

organisat ionen. 

Da Kungl. Maj:t den 12 sept. 1909 förordnade statens förliknings
man i första distriktet a t t säsom särskild förlikningsman medla i 
tvisterna mellan Svenska Arbetsgivareföreningen och Landsorganisa
tionen, lämnades honom tillika det uppdraget att som möjligt åväga
bringa en sådan öfverenskommelse mellan ifrågavarande båda organisa
tioner, at t störande afbrott i arbetets gång genom arbetsinställelser 
må i görligaste mån för framtiden kunna förebyggas.» 

Vid de därpå under tiden 14—28 sept, följande förhandlingarne 
mellan parternas delegerade framlade ock förlikningsmannen ett här 
nedan aftryckt förslag till förhandlingsordning. Förslaget var i en 
viktig punkt — utlåtande af riksskiljenämnd i intressetvister — 
byggdt på gällande lagstiftning om medling i arbetstvister i Canada, 
hvarom på annat ställe i detta häfte förmäles (s. 677). 

Samtidigt framlades från arbetsgifvaresidan ett jämväl här nedan 
återgifvet förslag till förhandlingsordning, som i hufvudsak var 
byggdt på inom den mekaniska verkstadsindustrien gällande regler 
med tillägg af vissa principiella stadganden af allmännare innebörd. 
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Förl ikningsmannens förslag 

till 

Förhandlingsordning. 

Undertecknade arbetsgifvare- och arbetareorganisationer sluta för egen del samt 
för tillhörande arbetsgifvare och arbetare eller organisationer af sädana följande öfver
enskommelse: 

§ 1. 
Uppkommer meningaskiljaktighet mellan arbetsgifvare och arbetare eller deras 

organisationer, skall försök alltid i första hand göras att genom förhandling dem emel
lan erna uppgörelse. Sådan förhandling skall påbörjas sist å åttonde dagen efter det 
skriftlig framställning därom gjorts. I dylik förhandling äger ombudsman eller för
troendeman för vederbörande organisation, vare sig ortlig eller mera omfattande, rätt 
att deltaga. 

Ernås öfverenskommelse, skall densamma skriftligen affattas, och. i fall af behof, 
ofördröjligen för godkännande underställas vederbörande högre instans. 

§ 2. 
Har icke inom 20 dagar efter det skriftlig framställning gjorts, öfverenskommelse 

kunnat träffas, skall frågan sist inom 8 dagar därefter, vid äfventyr att densamma 
anses hafva förfallit, af part, som önskar dess fullföljd, skriftligen hänskjutas till veder
börande yrkesförbund, krets- eller distriktsstyrelse eller fackförbund, där dylik mellan-
instans linnes, eller i annat fall till vederbörande hufvudorganisation. Därvid skola 
lämnas fullständiga uppgifter om frågans innebörd, om tiden för aflåtandet af sådan 
skriftlig framställning, hvarom i § 1 sägs, och om resultatet af de förda förhandlin
garna samt, om möjligt, bifogas justerade protokoll öfver samma förhandlingar. 

§ 3. 

Därest yrkesförbund, krets- eller distriktsstyrelse eller fackförbund finner hän-
skjuten fråga böra fullföljas, skall, sist å 8:de dagen från det frågan dit inkommit, 
till yrkes- eller fackförbundet, resp. krets- eller distriktsstyrelsen å motsidan aflåtas 
skriftlig framställning i ämnet. Kan ej genom skriftväxling enighet uppnås inom 
14 dagar därefter, skall muntlig förhandling äga rum så fort ske kan, och där ej ve
derbörande om annat enas, vara afslutad sist å åttonde dagen från första sammanträdet. 

Vid denna muntliga förhandling skall å hvardera sidan närvara ombudsman eller 
förtroendeman, medan i öfrigt vederbörande själfva bestämma, huru de skola vara repre
senterade. 

Hvardera sidan äger till dylik förhandling kalla jämväl representant från för
handlingarna i första instans. 

Därest å någondera sidan begäres tillkallande af opartisk ordförande, skall så 
ske. Öfver förhandlingarna skall föras protokoll, aom justeras. 

Ernås öfverenskommelse, skall densamma skriftligen affattas och, där så kräfves, 
underställas huvudorganisationerna för godkännande. 

Hvad ofvan i denna paragraf stadgats skall i tillämpliga delar gälla äfven, där 
sådan organisation af andra instans, som i paragrafen omförmäles, finner sig ej kunna 
godkänna öfverenskommelse, träffad vid förhandling i första instans, eller där organi
sation af andra instans vill få fråga, som tillhör dess omedelbara upptagande, under
kastad förhandling och pröfning. 

Förhandlingar 
i försitt 
instans. 

Förhandlingar 
i andra 
instans. 
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Därest, inom någon huvudorganisation, sådan mellaninstans, hvarom här nämnts, 
saknas eller saknar här förutsatt befogenhet, skall dylik hufvndorganisation utse tre 
delegerade att fungera som mellaninstans med de, enligt denna förhandlingsordning, för 
sådan instans förutsatta och stadgade befogenheter. 

§ 4 . 

Vid förhandling enligt § 3 kunna organisationerna enas om frågans återförvisande 
till ny behandling i första instans. För sådan frågas vidare behandling gälla jämväl 
i tillämpliga delar ofvan angifna bestämmelser. 

§ 5. 
Skulle vid förhandling, hvarom i § 3 sägs, enighet icke uppnås inom föreskrifven 

tid eller träffad öfverenskommelse icke godkännas af vederbörande hufvndorganisation, 
upptagas skyndsamt mellan resp. huvudorganisationer ytterligare förhandlingar, hvilka, 
där ej öfverenskommelse om annat träffas, skola vara slutförda sist inom en månad 
från första sammanträdet. 

Denna sista tidsbestämmelse gälle äfven beträffande frågor, hvilka omedelbart 
upptagas af hufvndorganisation. 

§ 6. 

Afser uppkommen meningsskiljaktighet tolkning eller tillämpning af gällande kol-
lektivaftal eller af träffad öfverenskommelse eller förlikning, och kan vid förhandling, 
enligt §§ 1, 3 och 5, enighet ej ernås, skall tvistefrågan, där endera huvudorganisa
tionen skriftligen det yrkar, öfverlämnas ti l l afgörande af skiljenämnd. Sådan skilje
nämnd skall bestå af två ledamöter valda af hvardera sidan, samt en opartisk ordfö
rande. För beslut fordras a t t tre ledamöter af nämnden äro därom ense. Kan sådan 
majoritet ej uppnås, blifver ordförandens votum nämndens beslnt. 

Annan tvistefråga kan, om parterna därom enas, öfverlämnas t i l l dylik skilje
nämnd. 

Hvarje sida gäldar arfvoden till sina två ledamöter i dylik nämnd; öfriga kost
nader bäras till hälften af hvardera sidan. 

§7. 
Därest i fall, då opartisk ordförande skall tillkallas, parternas representanter eller 

skiljemän ej kunna enas om valet eller därom, åt hvilken valet i stället skall upp
dragas, utses ordföranden af statens förlikningsman i distriktet. 

§ 8 . 

Finner part sig ej kunna åtnöjas med skiljedom, meddelad enligt bestämmelserna 
i § 6, äge sist inom en månad från det parten af domen erhållit bevislig del, söka 
ändring hos en hela riket omfattande skiljedomstol, t i l lsatt för kalenderår. 

I denna skiljedomstol utser hvarje af de huvudorganisationer, som träffat denna 
förhandlingsordning, två ledamöter och fyra suppleanter a t t fungera i de resp. orga
nisationer berörande ti l l denna skiljedomstol hänskjutna tvistefrågor. Därjämte före
slår hvarje hufvndorganisation hos chefen för civildepartementet sex personer, hvilka 
ej få tillhöra någon af de här afhandlade organisationerna, och bland hvilka Knngl. 
Maj:t utser en att i berörda frågor vara ledamot af domstolen och två at t vara supp
leanter för honom. Kungl. Maj:t utser därjämte opartisk ordförande i skiljedomstolen 
jämte en vice ordförande a t t fungera vid förfall för ordföranden. 

För beslut fordras a t t fyra af domstolens sju ledamöter äro därom ense; nås ej 
sådan majoritet, blir ordförandens votum skiljedomstolens beslut. Denna skiljedomstols 
afgöranden äro för alla parter ovillkorligen bindande. 

Förhandlingar 
emellan huj-
wdorganisa-

tionerna. 
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Hvarje hufvudorganisation gäldar arfvoden ti l l de af densamma valda eller efter 
dess förslag af civilministern ntsedda ledamöter oeh suppleanter i nämnden. Öfriga 
kostnader gäldas af vederbörande huvudorganisationer gemensamt i förhållande till 
antalet af hvarje dylik organisation berörda arbetare. 

§ 9. 
Afven när tvistefråga icke enligt här gifna bestämmelser eller parternas öfver-

enskommelse hänskjutes till skiljedom, må densamma icke under något förhållande för
anleda sådan åtgärd som strejk, lockout, bojkott eller blockad, maskerad eller öppen, 
med mindre därförnt dels förhandling mellan parterna i frågan i enlighet med här 
gifna bestämmelser ägt rum, dels ock därefter den i § 8 omnämnda skiljedomstol på 
begäran afgifvit yttrande i ärendet, säridt möjligt med förslag till tvistens lösning, 
till vederbörande parters slutliga bepröfvande. I hvilken mån och under hvilka vill
kor sådan fientlig åtgärd, hvarom ofvan sagts, må därefter kunna ifrågakomma, beror, 
såvidt angår förhållandena under tiden förkollektivaftals giltighet, af dess stadgan-
den i ämnet. Dock må sådan åtgärd af part i tvistefrågan icke i något fall vidtagas 
senare än å 20:de dagen efter det sådant yttrande af skiljedomstolen afgifvits, som i 
denna paragraf sägs. Meddelande om sådan fientlig åtgärd skall i hvarje fall Bkriftligen 
tillställas motparten minst 8 dagar före ikraftträdandet. 

§ 10. 
Där andra arbetsgifvare och arbetare eller organisationer af sådaua än de, som 

ingått på denna förhandlingsordning, enas om att t i l l den i § 8 omtörmälda skiljedom
stol hänskjnta tvistefråga för bindande afgörande enligt § 8 eller för yttrande enligt 
§ 9, vare skiljedomstolen oförhindrad att därmed tillmötesgå. 

§ 11. 
Organisationerna med tillhörande fack- eller yrkesförbund förplikta sig å ömse 

sidor a t t själfva noga iakttaga gällande aftal och denna förhandlingsordning samt att 
fullt ansvara för aftals och förhandlingsordnings följande af dem underordnade orga
nisationer eller enskilda medlemmar. För upprätthållande af aftal och förhandlings
ordning samt, vid brott däremot, för vinnande af rättelse skola användas alla t i l l buds 
stående medel, däri inbegripet vägran af understöd och uteslutning ur vederbörande 
organisation. 

§ 12. 
Tvister rörande tolkning och tillämpning af denna förhandlingsordning skola, där 

ej ens efter förhandling mellan hnfvudorganisationerna enighet kan därom vinnas, af-
göras af den i § 8 nämnda skiljedomstol. 

§ 13. 
Därest skiljenämnd eller skiljedomstol, hvarom i §§ 6 och 8 stadgas, finner brott 

mot gällande aftal eller denna förhandlingsordning föreligga från hnfvudorganisationens 
eller underlydande organisations sida, äger densamma besluta jämväl om och i hvad mån 
dylikt brott bör för vederbörande föranleda skadeståndsskyldighet. Hnfvudorganisa
tionerna med tillhörande yrkes- och fackförbund ansvara såsom för egen skuld för 
hvad, enligt kraftvnnnet beslut af allmän domstol eller af sådan skiljenämnd eller 
skiljedomstol, hvarom ofvan sagts, åligger dem eller underlydande organisationer att 
ntgifva i dylikt skadestånd. 

§ 14. 
Denna förhandlingsordning gäller intill utgången af år 1914 och därefter år efter 

år, så länge ej uppsägning sker minst 6 månader före giltighetstidens ntgång. 



674 FÖRSLAG TILL FÖRHANDLINGSORDNING. 

Svenska Arbetsgifvareföreningens förslag 

till 

Förhandlingsordning. 

§ 1. 
Skulle vid arbetsplats, där ett kollekt i vaftal är gällande mellan arbetsgifvare, till

hörande Svenska Arbetsgifvareföreningen, och arbetareförening, ansluten ti l l Landsorga
nisationen, uppstå tvist mellan arbetsgifvaren och arbetarne, skola allvarliga försök 
göras att genom muntlig eller skriftlig förhandling mellan arbetsgifvaren och arbetarne 
bilägga tvisten, och bör skriftlig framställning göras om sådan förhandling. 

Träffade öfrerenskommelser skola skriftligen affattas. 

§ 2. 
Har icke inom ^0 dagar efter det sådan skriftlig framställning gjorts, som om-

förmäles i § 1, öfverenskommelse träffats, äger den part. som vill fullfölja ärendet, att 
inom <S dagar efter utgången af nyss angifna tid till styrelsen för det arbetsgifvare-
eller arbetareförbund, han tillhör, göra skriftlig framställning i saken, åtföljd af full
ständiga uppgifter om ärendets innebörd, dagen då framställningen först gjordes och 
resultatet af de förda förhandlingarna. Har ärendet icke inom sålunda fastställd tid 
fullföljts, anses frågan hafva förfallit. 

§ 3. 
Sedan anmälan enligt § 2 inkommit, utreder förbundsstyrelsen skyndsamt ären

det och söker med alla till buds stående medel åstadkomma förlikning mellan parterna. 
Anser endera parten muntlig förhandling behöflig. utse förbundsstyrelserna å hvar-B 

dera sidan o kommittcrade, hvilkn skola söka genom förhandling lösa tvisten. Arbets-
gifvareförbundsstyrelsen anmodar en af sina kommitterade att sammankalla kommittén. 
Kommitterade utse en ordförande bland sig. eller, om de ej därom kunna enas, en utom
stående opartisk person att leda förhandlingarna. Hafva till förbundsstyrelse ingått 
flera framställningar af likartad beskaffenhet, må de, om så finnes lämpligt, behandlas 
samtidigt. 

§ 4. 

Den kommitté, hvarom i föregående paragraf stadgas, skall vara tillsatt senast 8 
dagar, efter det yrkande därom blifvit framställdt. Behandlingen af ärendet skall vara 
afslutad inom 14 dagar, efter det kommitterade erhållit skriftligt meddelande om valet, 
såvidt ej kommitténs flertal besluta uppskof. Har uppgörelse träffats, skall den 
skriftligen aifattas. i annat fall uppsattes ett kortfattadt protokoll öfver förhandlingarna. 

§ 5. 
Tillhör arbetsgifvare. hos hvilken tvist uppstått, icke något yrkes- eller ortför

bund inom Svenska Arbetsgifvareföreningen utan den s. k. allmänna gruppen, skall 
framställning enligt § 2 göras direkt hos Svenska Arbetsgifvareföreningens styrelse, 
och skall sedermera en af föreningens ombudsmän eller annan af föreningens styrelse 
utsedd tjänsteman fullgöra, hvad eljest skulle ålegat arbetsgifvareförbundsstyrelsen. 

§ 6. 
Kan förlikning icke uppnås genom förhandling enligt § 4, hänskjutes tvisten, om 

endera parten det skriftligen yrkar, till Svenska Arbetsgifvareföreningen och Lands-
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sekretariatet, hvilka för behandling af tvisten utse lika antal delegerade. Rör tvisten 
en tolkningsfråga, äga dessa delegerade, om de därtill finna skäl, hänskjnta den ti l l 
afgörande af skiljemän enligt lagen om skiljemän. Skiljemännen skola meddela dom 
inom 20:de dagen efter den dag, då beslut om skiljemännens tillsättande meddelats. 

§ 7 . 
Innan ärendet slutbehandlats enligt nu nämnda regler, må icke på grund af det

samma strejk, lockout, blockad, bojkott eller dylik åtgärd äga rum. Beslut om arbets
inställelse skall omedelbart tillställas motparten och må icke verkställas tidigare än 
tre dagar efter den dag, då det delgifvits motparten. 

§ 8. 
Därest behandling af tvistefråga enligt förestående regler icke medfört ärendets 

afgörande, må samma fråga ieke upptagas till förnyad förhandling förrän 6 månader 
förflutit från den dag, då föregående förhandlingar afslutats. 

§9. 
f innas i särskildt na gällande aftal några ytterligare bestämmelser meddelade 

angående förhandling, skola de, så länge aftalet gäller, äfven tillämpas. 

§ 10. 

Kontrahenterna godkänna följande bestämmelser: 
>Med iakttagande af aftalets bestämmelser i öfrigt äger arbetsgifvaren rät t att 

leda och fördela arbetet, att fritt antaga eller afskeda arbetare samt att använda arbe
tare, oafsedt om dessa äro organiserade eller ej. 

Föreningsrätten skall å ömse sidor lämnas okränkt. 
Anse arbetarne, att afskedande ägt rum nnder omständigheter, som kunna tolkas 

såsom angrepp på föreningsrätten, äga de att, innan andra åtgärder vidtagas, genom 
sin organisation påkalla undersökning för vinnande af rättelse.» 

Till följd häraf skola dessa bestämmelser införas i alla aftal, som slutas mellan 
kontrahenterna eller medlemmar af deras organisation, och skall i tvist angående 
kränkning af föreningsrätten tillämpas, hvad i denna paragraf är stadgadt. 

§ 11. 
Kontrahenterna godkänna ömsesidigt principen, att ingångna aftal skola till alla 

delar noggrant efterföljas. Bryter någondera af kontrahenterna häremot, är han plik
tig att t i l l den andre utgifva skadestånd, hvars belopp i brist af åsämjande bestämmes 
af skiljemän enligt lagen om skiljemän den 28 oktober 1887. 

§ 12. 
Bryter medlem af endera organisationen mot gällande aftal, är organisationen 

skyldig at t för vinnande af rättelse använda alla t i l l buds stående medel, eventuellt 
uteslutning ur organisationen. 

§ 13. 
Har öfverordnad organisation för underordnads räkning ingått aftal, är den under

ordnade pliktig att ställa sig det till efterrättelse. Underlåter den underordnade, hvad 
honom sålunda åligger, tillämpas hvad i § 12 är stadgadt. 

§ 14. 

Det fastställes härmed, att icke någon medlem af någondera organisationen kan 

vinna befrielse från gällande aftal genom att utgå nr organisationen. 

48—09204 
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§ 15. 
Kontrahenterna öfverenskomma, a t t icke någon strejk, lockout, blockad, bojkott 

eller dylik åtgärd å någondera sidan får beslutas eller godkännas, så framt icke för 
beslutet tinnes 3 4 majoritet af afgifna röster inom den korporation, som enligt gällande 
stadgar har a t t besluta i ärendet. 

§ 16. 
Det öfvcrenskommes, a t t arbetsgifvares fordran at t förmän eller andra arbetsgif-

varens särskilda förtroendemän icke må tillhöra arbetarnes fackorganisation, ej är en 
kränkning af föreningsrätten. Likaledes fastställes, att arbetsgifvaren utan någon som 
helst inblandning af arbetarne eller deras organisation äger utse förmän och andra för
troendemän. 

§ 17. 
Som brott mot aftal må — så framt stadgandena här ofvan iakttagits och ej af-

talet annat innehåller — icke anses vare sig af arbetsgifvaren företagen lockout, som 
gillats af Svenska Arbetsgifvareföreningen, eller af arbetarne företagen strejk, som sker 
efter medgifvande af Landsorganisationen. Sådan lockout eller strejk får dock ej ske 
för att framkalla ändring i eller tillägg till gällande aftal eller förbindas med yrkande 
om sådan ändring eller sådant tillägg. 

§ 18. 
Uppsägning af gällande aftal skall, så framt icke aftalet innehåller andra bestäm

melser, ske minst 4 månader före utlöpningstiden och, för a t t vara gällande, Tara åt
följd af fullständigt förslag till nytt aftal, såvidt den uppsägande önskar afsluta sådant. 

§ 19. 

Uppstår fråga om afslutande af kollektivaftal hos arbetsgifvare, hvara arbetare 
tillhöra olika, till Landsorganisationen anslutna fackförbund, skola kontrahenterna â 
ömse sidor verka för a t t ett samfäldt aftal slutes för dessa arbetare. 

Samma regel skall gälla i fråga om slutande af riksaftal inom industri, hvars ar
betare tillhöra olika, t i l l Landsorganisationen anslutna fackförbund. 

§ 20. 

En hvar af kontrahenterna förpliktar sig att icke godkänna eller understödja 
någon strejk, lockout, blockad, bojkott eller dylik åtgärd, som etablerats i strid med 
förestående bestämmelser, utan för häfvande af sådan konflikt använda alla t i l l buds 
stående medel, eventuellt uteslutande ur organisationen. 

§ 21. 
Denna förhandlingsordning gäller intill utgången af år 1914 och därefter år efter 

år, så länge ej uppsägning sker minst G månader före giltighetstidens utgång. 
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Lagstiftning om arbetstvisters behandling i 
Kanada. 

Lagstiftningen i Kanada för förhindrande och biläggande af 
arbetstvister daterar sig från år 1900, då den s. k. Conciliation Act 
trädde i kraft. Enligt denna lag äger vederbörande statsmyndighet 
inskrida vid arbetstvister i allmänhet genom att anställa undersökning 
af konflikten, genom att inbjuda parterna ti l l förhandlingar samt 
genom at t på bägge parternas begäran utse medlare eller skiljedo
mare. Anlitandet af förliknings- eller skiljedomsförfarande är helt 
öfverlämnadt till parternas fria vilja. 

1900 års Conciliation Act anslöt sig i det närmaste till den 
engelska lagen om förlikning af den 7 aug. 1896, hvilken bemyndi
gar Board of Trade (handelsministeriet) a t t anställa undersökning i 
arbetstvister eller inbjuda parterna att konstituera en nämnd under 
ordförande, utsedd af dem själfva eller af Board of Trade. 

Såsom ändamålet med 1900 års lag i Kanada angafs äfven att 
befordra offentliggörandet af statistiska industriella undersökningar, 
och enligt samma lag upprättades ett ämbetsverk för arbetareange
lägenheter, Department of Labour. Inrättandet af en officiell social
statistik samtidigt med tillkomsten af den första lagen om medling 
i arbetstvister synes vara karaktäristiskt för Kanada, där man velat 
grunda förlikningsväsendet framför allt på en opartisk och ingående 
u t r e d n i n g af konflikternas natur. 

E t t nytt steg på den offentliga medlingens väg betecknar Railivay 
Labour Disputes Act af år 1903. Denna lag, hvilken, såsom namnet 
anger, endast omfattar tvister vid järnvägar, inskränker sig icke till 
a t t göra användningen af förlikning och skiljedom beroende af par
ternas fria vilja, utan tillägger arbetsministern befogenhet att, vare 
sig på begäran af de tvistande parterna (eller eljest berörda myndig
heter) eller af eget i n i t i a t i v , anställa undersökning och tillsätta 
en förlikningsnämnd vid arbetskonflikter berörande järnvägar. Om 
förlikningen strandar, äger ministern att hänskjuta tvisten till en af 
honom tillsatt skiljenämnd, hvars utslag dock icke kan lagligen 
påtvingas parterna. 

De bägge nu omnämnda lagarna sammanfattades år 1906 under 
namn af Conciliation and Labour Act. 
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En år 1906 utbruten kolgrufvestrejk, vid h vilken arbetsmini-
steriets erbjudande a t t medla afvisades af parterna, gaf anledning 
till en lag om medling i arbetskonflikter af allmänfarlig karaktär, 
den s. k. Industrial Disputes Investigations Act af âr 1907. 

Denna lag omfattar sådana konflikter, som i mycket vidsträckt 
bemärkelse kunna sägas beröra det allmännas intresse, nämligen 
arbetstvister vid grufvor, kommunikationsverk, belysning, vattenled
ning och kraftanläggningar. Lagens ändamål är att förhindra stö
rande afbrott i verksamheten genom konflikter, och den föreskrifver 
därför obligatorisk medling genom förliknings- och undersöknings
nämnd före arbetsinställelses utbrott. Nämndens utlåtande (recom-
mendation), som grundar sig på ingående undersökningar, vittnes
förhör o. s. v., äger icke bindande verkan för parterna, för såvidt 
dessa icke särskildt förpliktiga sig a t t efterkomma detsamma. Obliga
torisk skiljedom är sålunda utesluten ur denna lag i motsats t. ex. 
t i l l de australiska lagarna, hvilka i öfrigt förete flera likheter med 
den kanadensiska. 

Lagens viktigaste bestämmelser innehållas i §§ 5 och 56, af 
hvilka den förra stadgar, a t t utbruten tvist må af endera parten 
hänskjutas t i l l förliknings- och undersökningsnämnd genom anmälan 
(application) hos arbetsministern, och den senare förklarar hvarje 
lockout eller strejk före tvistens slutbehandling i nämnden olaglig. 
För öfverträdelse häraf äro fastställda böter af $ 100—1000 för arbets-
gifvare och $ 10—50 för arbetare under hvarje dag af arbetsinstäl
lelsens varaktighet (§§ 58 och 59). Äfven äro böter stadgade för an
stiftande af olaglig arbetsinställelse. 

Ofvannämnda tvångsbestämmelser tillhöra lagens mest omstridda 
delar, i det a t t från arbetarehåll höjts protester däremot, medan 
man â arbetsgifvarehåll varit benägen för utsträckning af tvångs
förfarandet. Praktiskt möta ock stora svårigheter a t t tillämpa 
straffbestämmelserna, och särskildt torde bötesstraffet mot arbetare 
icke kunna komma till användning. I de ytterst få fall, då arbetare 
förfallit till straff, hafva såvidt kändt böter icke utkräfts. 

Vare sig dessa straffstadganden anses såsom väsentliga delar 
af lagen eller ej, torde de hittills haft yt terst ringa betydelse. 

Lagens tyngdpunkt synes fastmer vara förlagd till de ytterst 
detaljerade bestämmelserna om förfarandet i förliknings- och under
sökningsnämnden. Senast 15 dagar efter det anmälan om tvist in
lämnats till arbetsministern, skall dylik nämnd vara konstituerad 
(§ 6). Nämnden består af tre medlemmar, hvilka utnämnas af minis
tern, två på förslag af resp. parter såsom representanter för dessa 
och den tredje (hvilken fungerar såsom ordförande) på förslag af 
dessa två. Senast 5 dagar efter det ministern därom anmodat par
terna, skola dessa föreslå representanter ; om så ej sker, utser minis-
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tern partens representant i nämnden. Ytterligare fem dagar efter 
utnämnandet af parternas representanter skola dessa hafva enat sig 
om förslag t i l l tredje man, i annat fall utses denna af ministern 
(§ 7—8). Resp. ledamöters mandat upphöra, sedan nämndens utlåtande 
underskrifvits och inlämnats till ministern. 

Rörande upprättandet och inlämnandet af anmälan om arbets-
tvist äro utförliga former föreskrifna, och är vården af alla hand
lingar rörande tvister, registering o. s. v. anförtrodd en under arbets
ministern sorterande ämbetsman, Rcgistrar of Boards of Conciliation 
and Investigation. 

Nämnden är förpliktigad at t vidtaga alla åtgärder, den anser 
riktiga och lämpliga för ernående af en fredlig uppgörelse. Träffas 
öfverenskommelse mellan parterna under förhandlingarne i nämnden, 
upprättas därölver ett memorandum, hvilket med parternas samtycke 
kan erhålla lagligt bindande kraft. Uppnås icke förlikning, upp
rättar nämnden en rapport öfver förhandlingarne, som jämte förslag 
för tvistens biläggande inlämnas till arbetsministern. Till nämndens 
förslag (recommendation) kan vara fogad reservation af någon af 
nämndens ledamöter (§§ 23—27). 

Utförliga föreskrifter äro gifna för tillvägagångssättet i nämnden. 
Den äger förekalla och under vittnesed höra personer, infordra affärs
böcker och handlingar rörande konflikten, företaga undersökningar 
af arbetsförhållandena å ort och ställe o. s. v., allt vid äfventyr af 
lagligt ansvar för uteblifven påföljd af kallelse eller försök att lägga 
hinder för nämndens åtgärder (§§ 30—38). Parterna kunna låta sig 
representeras vid förhandlingarne i nämnden genom vissa personer, 
högst tre till antalet, likaså kunna advokater förekallas, om bägge 
parterna samtycka därtill. Äfven äger nämnden rättighet att med 
arbetsministerns samtycke tillkalla sakkunniga (§§ 39—41, 50). 

Ehuru vissa rättsliga former äro föreskrifna för nämndens för
handlingar, äga dessa likväl i regel icke strängt processuell karak
tär. Erfarenheten har gifvit vid handen, a t t uppgörelse lättast ernås 
genom mera formlösa förhandlingar utan stränga vittnesförhör eller 
noggrann protokollsföring. De mest framgångsrika ordförandena», 
säger dr. V. S. Clark, »hafva varit sådana, som ledt förhandlingarna 
med minsta iakttagande af formaliteter, i det att nämndens ledamöter 
och öfriga representanter föredragit ärendena sittande vid ett bord, 
frågat vittnena i stället för att förhöra dem och sökt öfvertala hvar-
andra ti l l en uppgörelse.» 

Bland öfriga bestämmelser förtjänas at t framhållas stadgandet 
i § 57, a t t arbetsgifvare eller arbetare minst 30 dagar i förväg skall 
tillkännagifva hvarje tillämnad förändring i arbetsvillkoren rörande 
arbetslön eller arbetstid, äfvensom att förändring i arbetsvillkoren 
ej får ske, sedan tvist blifvit hänskjuten till förliknings- oeh för-
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handlingsnämnd och innan denna slutbehandlat ärendet. Sistnämnda 
bestämmelse särskildt har väckt opposition från arbetsgifvarehåll. 

I det hela måste sägas, at t 1907 års kanadensiska lag om med
ling i arbetstvister, trots de meningsskiljaktigheter, som i vissa 
punkter gjort sig gällande, hittills i allmänhet fungerat tillfreds
ställande och bidragit at t undanröja anledningar till arbetsinställel
ser i ett flertal fall. Int i l l den 31 mars 1909 hade ingått 55 anmäl
ningar enligt lagen, till följd hvaraf 49 nämnder konstituerats. 
Endast i tvänne fall af dessa har lagen förfelat sin verkan, i det 
a t t strejk utbruti t efter tvistens bänskjutande till nämnden. I båda 
dessa fall blef likväl arbetet slutligen återupptaget på de villkor, 
nämnden föreslagit. 

I öfriga 47 fall då lagen blifvit tillämpad, har undersökningen 
inför nämnden resulterat antingen i direkt öfverenskommelse mellan 
parterna eller i ett preliminärt fredsslut, hvarigenom afbrott i arbetet 
undvikits. 

Lagens betydelse inses ock däraf, at t medan under de 8 åren 
före lagens utfärdande 715 arbetsinställelser med 142,027 berörda 
arbetare ägde rum i Kanada, voro däraf 100 konflikter med 47,397 
deltagande arbetare sådana tvister, som afses i lagen. I allmänhet 
äga de mest omfattande tvisterna rum inom de verksamhetsgrenar, 
som omfattas af lagen. Inom arbetarekretsar synes man t. o. m. 
vara böjd för lagens utsträckning ti l l samtliga industrier, enligt en 
resolution, som härom fattades vid en allmän kongress af represen
tanter för arbetareorganisationer på hösten 1907. 



HISTORIK ÖFVER TIDIGARE »STORSTREJKER». 681 

Historik öfver tidigare »storstrejker». 
Storstrejker i äldre tider. Såväl vetenskapliga som agitatoriska 

framställningar af generalstrejken anknytas vanligen till judarnas 
uttåg ur Egypten och plebejernas till Heliga berget. Man vill med 
rä t t eller orätt i dessa legendära tilldragelser se ett utslag för den 
tidens sociala samhällsstrider. Medeltiden åter kan, så länge den 
feodala samfundsordningen var fullständigt rådande, gifvetvis icke 
uppvisa några förelöpare till vår tids strejkrörelser. Dessa uppträda 
först med det kapitalistiska produktionssystemets uppkomst under 
loppet af 1300-talet, då våldsamma strejker utbröto inom ylleindu
strien i Flandern och Florens. I den mån som, under de följande 
århundradena, den handtverksmässiga produktionen undanträngdes af 
förlags- och manufaktursystemet samt slutligen af den modärna, ma
skinella storindustrien, och då i samband därmed näringslifvets gamla 
sociala organisation, skråordningen, började upplösas och motsatsför
hållandet mellan arbetsgifvare och arbetare alltmer skärptes, blefvo 
strejkerna allmännare företeelser. Enligt de samtida källor, som 
finnas i behåll från sådana strejker, framgår, att de betraktades som 
uppror mot den lagliga ordningen och, då de merendels öfvergingo 
till våld å person och egendom, också regelbundet nedslogos med 
väpnad makt. 

De voro emellertid blott strejker inom ett yrke. Den första 
strejken af allmännare omfattning förekom i Hamburg år 1797. Lås
smederna därstädes strejkade för högre lön, och af solidaritet ned
lade efter hand såväl gesällerna inom öfriga yrken som äfven fabriks-
arbetarne arbetet, så att i Hamburg rådde en lång tid en lokal ge
neralstrejk, hvilken emellertid, då arbetarnes demonstrationer snart 
antogo en upprorisk karaktär, kufvades af militär. 

Inom den franska, socialistiska litteraturen framställes Mira
beau som generalstrejkens förste profet. I hans tal i National
församlingen förekommo också uttryck som, att »folket kunde lägga 
armarna i kors för at t få rättvisa». Och vid ett tillfälle tillropade 
han de privilegierade stånden: »Eeta icke det folk, som producerar 
allt och som. för att vara fruktansvärdt blott behöfde vara orörligt!» 
Nästa gång generalstrejksprojektet uppdyker i Frankrike är efter 
Louis Napoléons statskupp den 2 dec. 1851. Den bekante journa-
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listen Girardin och den positivistiske filosofen Auguste Comte agi
terade då för, att statskuppen borde besvaras med en allmän arbets-
nedläggelse, men detta fann ingen som helst anklang. 

Chartismen i England. Dessförinnan hade dock generalstrejken 
redan blifvit pröfvad i industrialismens och den modärna arbetar
rörelsens moderland England. Arbetarrörelsen därstädes fick sitt 
första samlade ut t ryck uti chartismen, hvars syfte var a t t tvinga 
parlamentet till en rad radikala sociala och politiska reformer i ar
betarklassens intresse. Härunder började man år 1838 at t agitera 
för ea »universalstrejks; genom allmän arbetsinställelse skulle char-
tismens fordringar förlänas nödigt eftertryck. I anslutning till ple-
bejernas u t tåg t i l l >Heliga berget» skulle den tillämnade storstrejken 
räcka »en helig vecka» eller ännu hellre »en helig månad». Da under
huset den 12 jul i 1839 af visade en petition från chartisterna, ansågs 
tiden inne a t t handla. E t t nationalkonvent proklamerade storstrejk 
från och med den 12 aug. Men innan denna bröt ut, visade det sig, a t t 
de ledande männen, som hufvudsakligen voro af borgerlig härkomst 
och lefnadsställning, missräknat sig pä massornas stämning. Stor
strejksparollen tycktes blott bli hörsammad af oorganiserade arbetare 
på spridda platser i landet; de i »Trade Unions» organiserade arbetare 
såväl som öfriga arbetare i Englands viktigaste industridistrikt åt
rådde från storstrejken. Då ej heller regering och parlament syntes 
falla t i l l föga inför storstrejkshotet, tog nationalkonventet tillbaka 
sin paroll och öfverlämnade åt arbetarne själfva a t t handla efter 
godtfinnande den 12 aug. I allmänhet beslöts då, att den 12 aug. 
anställa en »grand national moral demonstration» i form af allmän 
arbetsinställelse på ett par dagar. Så skedde också. Strejken varade 
från 12—15 aug., förlöpte lugnt men fick ingen vidare tillslutning. 

På sommaren 1842 blossade storstrejksagitationen upp på nytt . 
Till fortfarande bestående politiska orsaker hade sällat sig en del 
fackligt-ekonomiska. Industriella lågkonjunkturer rådde med ty åt
följande lönereduceringar och massafskedanden. öfverallt i industri
distrikten härskade stor arbetslöshet och yttersta nöd. I förtvifian 
grepo då arbetarne spontant den 5 aug. till en proteststrejk, som 
från Lancashire inom kort utbredde sig öfver hela norra och västra 
England samt Skottland och Wales. Fackföreningarna stodo dock 
fortfarande vid sidan om rörelsen, och då de strejkande började för
störa fabriker och maskiner, öfverfalla arbetsvilliga, aftvinga affärs
männen kontributioner i pengar och lifsmedel, drogo sig allt flera 
arbetare tillbaka; i slutet af augusti var strejken utsinad. I för
hållande ti l l rörelsens omfattning voro dock de begångna våldsam
heterna ringa. Chartistledarne manade hela tiden till lugn och be-
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sinning. Myndigheterna inskredo icke heller på annat sätt än genom 
häktningar af uppenbara lagöfverträdare. 

Trots de stora strejker, som sedan dess allt emellanåt förekom
mit inom enskilda industrier, har man sedan chartismens dagar inom 
Englands arbetarvärld aldrig diskuterat generalstrejken, ännu mindre 
planerat någon ny sådan. 

»Generalstrejk» och »storstrejk». Den gamla Internationalen, som 
stiftades af bl. a. Karl Marx år 1864, upptog generalstrejken till de
bat t på sina kongresser. Här förordades denna af den ryske anarkisten 
Bakunin och hans anhängare såsom bästa medlet a t t med ett slag slå 
det borgerliga samhället öfver ända och afskaiFa kapitalismen. Denna 
åsikt bekämpades dock som utopistisk och farligast för arbetarrörelsen 
själf af de Marxistiska socialisterna. Och den modärna socialdemo
kratin har alltid på sina internationella kongresser och eljest öfver-
allt bestämdt tillbakavisat denna anarkistiska uppfattning af gene
ralstrejken. Den Bakuninska ståndpunkten hyllas emellertid allt
jämt under namn af »direkt aktion» eller den »sociala, expropriativa 
generalstrejken» af den revolutionära syndikalismens anhängare i 
Frankrike, Italien och Holland, af ett fåtal s. k. anarkosocialister i 
Berlin samt af ungsocialisterna i de nordiska länderna. Den 
»direkta aktionen» sättes därvid af den revolutionära syndikalismen 
och dess afläggare i kontradiktorisk motsats till socialdemokratins 
parlamentarism. 

Flertalet socialdemokratiska partier ha dock uttalat sig för mass
strejken som en taktisk nödfallsutväg, ett yttersta påtryckningsme
del, då det gäller att framtvinga politiska reformer, eller en sista 
resurs i defensivt syfte. Den socialdemokratiska terminologin kallar 
detta slag af klass- eller masstrejker för »storstrejk» och vill därmed 
markera dess principiella åtskillnad från syndikalismens revolutio
nära »generalstrejk», icke blott med afseende på målets begränsning 
inom ramen af den bestående samfundsordningen, utan äfven ett ogil
lande af all sorts »handlingens propaganda», som enligt den anarko-
socialistiska uppfattningen borde åtfölja och förstärka det slag af 
generalstrejk, den förordar. 

Generalstrejken i Förenta staterna. Efter Internationalens upplös
ning och under de goda tiderna på 1870-talet hade den europeiska 
arbetarrörelsen upphört a t t sysselsätta sig med generalstrejksfrågan. 
I början af 1880-talet uppdyker den plötsligt i Amerika, där år 1885 en 
fackföreningskongress beslöt at t nästa 1 maj iscensätta en generalstrejk 
för att eröfra 8-timmarsdagen. Planen kom också till utförande. 
Den 1 maj 1886 strejkade i Förenta Staterna cirka 300,000 arbetare, 
men utan minsta framgång. I Chicago, där anarkisterna snart togo 
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ledningen, kom det, som alltid är fallet vid stora amerikanska strej
ker, till blodiga tumult, hvilka till sist giDgo så långt, att bomber 
kastades mot polisen och spårvagnar i trafik. Följden blef mass
häktningar och ett par afrättningar. Dessa händelser väckte stort 
uppseende öfverallt bland Europas arbetare. De förberedde dels tan
ken pä a t t fira 1 maj som en internationell demonstrationsdag för 
8-timmarsdagen, dels pånyttföddes därmed generalstrejksidén, hvilken 
särskildt anarkisterna i de romanska länderna med stor ifver började 
propagera. 

Lokala generalstrejker i Europa. Från denna agitation härstam
mar den revolutionära syndikalismens generalstrejkssvärmeri, hvilket 
emellertid praktiskt blott ledt till lokala generalstrejker pä ett par 
ställen. Så i Barcelona år 1902, i Trient samma år och i Marseille år 
1904. Af dessa förlöpte endast den i Triest jämförelsevis lugnt och 
med framgång för arbetarne i den lönetvist, som föranledt general
strejken. I Barcelona, där 10,000 metallarbetare ursprungligen strej
kade för 9 timmars arbetsdag, urartade generalstrejken till öppet 
uppror, hvilket måste slås ned med vapenmakt1; i Marseille, till en 
början en konflikt vid hamnen, var den mycket långvarig, äfven åt
följd af allehanda oroligheter och upphörde till sist af sig själf. Det 
förtjänar i detta sammanhang påpekas, att i Frankrike, den syndika-
listiska generalstrejkstankens högkvarter, ännu ej någon nationell 
arbetsinställelse kommit till stånd. De försök, som vid upprepade 
tillfällen gjorts af de »revolutionära syndikaten», ha alltid misslyc
kats. Senast skedde detta vid den s. k. andra poststrejken i maj 
1909, då agitationen för generalstrejk strandade på de reformistiska 
fackförbundens, bland dem järnvägsmännens, bestämda motstånd. 

Alla dessa ofvannämnda lokala generalstrejker ha framdrifvits 
af anarkistiskt syndikalistiska stämningar. Icke så a t t fatta, som 
skulle de fullt ut motsvarat idealet af syndikalismens generalstrejk, 
hvilket i teorin endast värlässtrejken realiserar. 

Nationella generalstrejker i Europa. Strejker af denna typ, fast i större 
skala och med nationell omfattning, voro de båda generalstrejkerna 
i Holland 1903 och i Italien 1904. Skillnaden är dock den, a t t i 
dessa senare strejker icke voro inmängda några som helst föreställ
ningar om, a t t man med dem afsåg eller kunde uppnå det kapitalis
tiska produktionssättets afskaffande. 

I Holland hade sedan midten af 1890-talet anarkisterna bemäk-
tigat sig ledningen af den i och för sig tämligen obetydliga fack-

1 Af ungefär likartad karaktär var den i Barcelona med omnejd i juli 1909 in
träffade generalstrejken. 

Holland. 
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föreningsrörelsen i landet och agiterade för den syndikalistiska ge
neralstrejksidén. Katastrofen är 1903 hade följande förspel. Hamn-
arbetarne i Amsterdam hade nedlagt arbetet, därför at t arbetsgif-
varne vägrade at t tillmötesgå deras fordringar at t slippa arbeta till
sammans med oorganiserade. Af solidaritet med de strejkande hamn-
arbetarne bojkottade järnvägsmännen allt gods, som lastades af ar-
betsvilliga, med påföljd, att en del af personalen afskedades af de 
enskilda järnvägsbolagens förvaltningar. Den 29 januari proklame
rade då järnvägsmännens organisationer — de voro organiserade dels i 
en syndikalistisk-antiparlamentarisk »federation», dels i en socialde
mokratisk fackförening, hvilka nu handlade i samförstånd — omedel
bart och oväntadt strejk. En massa oorganiserade järnvägsmän 
gingo med, så att i och omkring Amsterdam och Rotterdam och på 
de viktiga internationella linjer, som förmedla den kontinentala tra
fiken på England, måste driften med ens inställas. Järnvägsmännen 
i det öfriga landet förklarade sig beredda att nedlägga arbetet. Un
der sådana förhållanden måste järnvägsbolagen kapitulera. De nöd
gades erkänna personalens organisationer, hvilket de förut nekat och 
hvilket varit en bidragande orsak till järnvägsmännens sympatistrejk, 
samt förbinda sig att inställa all trafik till de bojkottade hamnarna 
utan at t därför afskeda någon personal samt vidare lofva att inleda 
underhandlingar med regeringen, i syfte att få den ovillkorliga tra
fikskyldigheten annullerad i koncessionsvillkoren. Kort därpå blef 
det också uppgörelse i hamnarbetarkonflikten enligt arbetarnes ford
ringar. 

Dessa framgångar, som föranledde en stark tillströmning till 
fackorganisationerna, stego emellertid arbetarne åt hufvudet. Anar
kisterna tillskrefvo segern den »direkta aktionens» taktik och agite
rade våldsamt för ett fortsättande på samma väg. Inom öfriga sam
hällslager hade emellertid den öfverrumplande järnvägsstrejken och 
farhågorna för dess upprepande framkallat förtrytelse och bekymmer. 
Regeringen framlade därför i februari inför kamrarna ett lagförslag, 
som dels gick ut på at t upprätta järnvägstrupper, dels stämplade 
en strejk af alla kommunikationsarbetare, särskildt järnvägsmän, 
som straffbar handling. Detta lagförslag uppkallade alla arbetare
organisationer inom landet till lifliga protester. Men hvarken de 
talrika demonstrationerna för at t bevara 20,000 arbetares strejkrätt, 
ej heller socialdemokratiska fraktionens opposition inom kammaren 
kunde utverka mer än en viss mildring i lagförslaget. Straffmåttet 
nedsattes, så att järnvägsstrejk skulle betraktas endast som politiskt 
brott, samtidigt som skiljedomstolar skulle inrättas. Men fastän lag
förslagets antagande genom de borgerliga partiernas hållning var 
säkert och trots socialdemokratins varningar, beslöt fackliga lednin
gen i förlitande på »massornas revolutionära energi» a t t proklamera 
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allmän strejk vid alla kommunikationsföretag. Strejken iscensattes 
genast men blef från början ett fiasko. Anslutningen var tämligen 
ringa. Järnvägsbolagen voro denna gäng varnade och förberedda. 
Automobiler hade anskaffats men behöfde icke användas, ty trafiken 
inskränktes blott med 25 %. F rån kristliga fackföreningar, frivilliga 
skyddskårer och militär anmälde sig frivilliga i tillräcklig mängd. 
Och då bolagen hotade a t t genast afskeda alla strejkande, återvände 
dessa redan den 7 april i massor till arbetet. Den 8 april fattades 
blott stationskarlarne vid de större stationerna. Den 9 april till-
kännagafs för de utländska järnvägarna, a t t transitotrafiken genom 
Holland kunde ostörd fortgå. De öfriga transportarbetarestrejkerna 
kunde lika litet störa det samhälleliga lifvets gång som inverka på 
kamrarnas påbörjade debatter om det omstridda lagförslaget. 

I denna situation grep man till det yttersta och proklamerade 
den 9 april generalstrejk öfver hela landet. Men en enda dag var 
tillräcklig att konstatera dess resultatslöshet. Blott fiO,000 arbetare 
hade följt parollen, hufvudsakligen byggnads- och metallarbetare 
samt typografer, vidare, mest till skada för arbetarne själfva, slak
tare och bagare i kooperativa företag samt diamantsliparne i Am
sterdam äfvensom en del kommunalarbetare vid stadens belysnings-
oeh renhållningsverk. Gasförbrukningen måste därför inskränkas; 
blott en del af gat lyktorna kunde tändas under militärisk betäck
ning. Hälften af de strejkande kom på Amsterdam. I de förmögnas 
stadsdelar stängdes butikerna; alla måste därför proviantera i arbe
tarkvarteren, så a t t lifsmedelsprisen raskt stego i höjden. 

Redan dagen därpå antogs emellertid lagförslaget i andra kam
maren med 81 röster mot 14 och trädde omedelbarligen i kraft. 
Med hänsyn härtill afblåstes generalstrejken samma dag, visserligen 
under stormande protester från en rad massmöten i Amsterdam och 
öfriga större städer, men följande dagar återgingo de strejkande i 
massor t i l l arbetet. I en del fall följde dock långvariga lockouter 
och afskedanden som repressalier, så at t de ekonomiska följderna af 
generalstrejken blefvo utomordentligt svåra för arbetarklassen. De 
svaga organisationernas ekonomiska förmåga at t understödja de lock-
outade med familjer sinade snart, nöd och elände höllo sit t intåg, 
och en fullkomlig själfmordsepidemi uppkom bland de utarmade 
offren. Efter en vecka voro ännu 5,000 arbetare lockoutade och 1,600 
järnvägsmän afskedade. E n mängd fackföreningar upprefvos full
ständigt, bland dem järnvägsmännens organisationer. Endast dia-
mantsliparnes i Amsterdam och hamnarbetarnes i Rotterdam starka 
organisationer gingo oskadda ur striden. Det svåraste slaget drab
bade dock anarkisterna; i deras ställe har socialdemokratin under 
sista åren vunnit så mycket större terräng och på en ny och säkrare 
grund återuppbyggt holländska fackföreningsrörelsen. 
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H vad ordningens upprätthållande under generalstrejken beträf
far, så hade de strejkande i det stora hela iakttagit god disciplin. 
E n del kravaller förekommo dock, likaså attentat mot järnvägslinjer 
och lokomotiv, men på alla strejkmöten antogos resolutioner, som 
manade till lugn och besinning. 

Den anarkistiska generalstrejksidén hade t idigt funnit ingång 
i italienska arbetarrörelsen. Socialdemokratiska partiet bekämpade 
den visserligen men både därvid både folklynnet ocb en stark syn-
dikalistgrupp mot sig. Ofta hände också, att partiella strider på 
olika orter utvidgats till lokala generalstrejker, af hvilka dock ingen 
fått större betydelse. 

Under loppet af år 1904 hade vid flera tillfällen blodiga sam
manstötningar ägt rum mellan militär ocb strejkande arbetare, hvil-
ket förorsakat jäsande förbittring bland Italiens arbetare. Då den 5 
sept., vid ett slagsmål på Sardinien mellan karabinierer och strej
kande, två arbetare dödades, förklarade et t massmöte i Milano, a t t 
italienska proletariatet borde inom åtta dagar med en generalstrejk 
protestera mot dessa blodsutgjutelser; arbetskammaren i Milano fick 
i uppdrag att i förbindelse med öfriga arbetskammare i landet or
ganisera denna generalstrejk. Vid ryktet om nya sammanstötningar 
på Sicilien råkade arbetarne i hela landet i den våldsammaste upp
hetsning. På aftonen den 15 sept, proklamerade milanesiska arbets
kammarens exekutivkommitté tre dagars generalstrejk öfver hela 
Italien. E t t gemensamt upprop från socialdemokratiska partilednin
gen och parlamentsfraktionen manade arbetarne a t t ansluta sig till 
generalstrejken. Efter allt att döma väntade sig syndikalisterna i 
Italien mycket af denna generalstrejk, men hos arbetarne synes den 
ej ha varit förknippad med några revolutionära eller eljest positiva 
syften. Den var endast ett känsloutbrott. 

Generalstrejken fick emellertid genast oerhörd anslutning. Anta
let organiserade arbetare uppgick vid denna tidpunkt i Italien till 
cirka 200,000. Den 16 sept, strejkade i Milano med omnejd 100,000 
arbetare, i Genua med omnejd 120,000; likaså hvilade arbetet full
ständigt i Turin, Rom, Bologna, Venedig m. fl. städer. I Florens 
och Neapel proklamerades blott en dags demonstrationsstrejk. I Lom-
bardiet strejkade 120,000 landtarbetare. Inalles beräknas antalet 
strejkande uppgått t i l l öfver en million! 

Hela det offentliga och samhälleliga lifvet råkade i fullkomlig 
stockning. Al l lokaltrafik upphörde, tidningarna utkommo icke, i 
Milano, Genua och Venedig lågo gatorna i dunkel, t. o. m. liktåg 
och sjukvagnar hindrades; i Venedig hällde man mjölken, som var 
afsedd för sjuka och barn, i kanalerna, och i alla stora städer in
trädde sådan knapphet på lifsmedel, at t prisen gingo kolossalt i höjden. 

Italien. 
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Järnvägsmännen nedlade dock icke arbetet, med undantag af 
lokomotivförare och eldare i Neapel. Orsaken ti l l järnvägsmännens 
uteblifvande berodde icke på bristande sympatier för strejken, utan 
dels på organisationssplittringen — de voro delade i ett socialdemo
kratiskt och ett syndikalistiskt fackförbund, som hade svårt att sam
arbeta —• dels på fruktan för en »militarisation», d. v. s. partiell mobi
lisering af järnvägsmännen, h varmed regeringen hotat; äfvensa till-
bakahöllos de af en påbörjad lönerörelse, hvars goda utsikter a t t 
lyckas de icke ville äfventyra. 

Hvad den lagliga ordningens upprätthållande angår, så blef den, 
med tanke på strejkens väldiga omfattning och det sydländska tem
peramentet, jämförelsevis obetydligt störd. Militär- och polismyndig. 
heter uppträdde mycket lugnt och reserveradt, hvilket äfven erkändes 
från arbetarhåll. Alla arbetarmöten manade till ordning; arbets
kammaren i Milano anordnade en säkerhetsvakt af arbetare, som på 
velociped genomströfvade staden. I Milano, Genua, Turin och Neapel 
kom det dock ti l l blodiga kravaller, som mindre anställts af strej
kande arbetare än af Iigapojkselement. I dessa städer roade sig denna 
pöbel med at t krossa fönsterrutor, slå omkull gatlyktor, framtvinga 
stängning af butiker och apotek, antasta arbetsvilliga och söka hindra 
järnvägstrafiken. Vid de oundvikliga sammanstötningar med ord
ningsmakten, som häraf blefvo följden, lära inalles (5 personer dödats, 
talrika sårats och en massa häktningar företagits, som sedan resul
terade i ett hundratal domar. 

Då strejken varat i två dagar, och den borgerliga allmänhetens 
tålamod började tryta, vände sig borgmästarne i AJilano och Turin 
till regeringen med begäran om dess ingripande. Ministerpresiden
ten Giolitti förklarade då, att regeringen nu som tillförne erkände 
strejkrätten och under beklagande af de sorgliga tilldragelser, som 
framkallat generalstrejken, lofvade at t vid alla fredliga konflikter 
mellan kapital ocharbete iakttaga s träng neutralitet. När borgmästa
ren i Milano bekantgjorde dessa Giolittis försäkringar för arbetskam
maren i Milano, beslöt denna at t t i l lråda strejkens afslutande. Här
emot protesterade visserligen en del folkmöten på olika orter, men 
redan den 18 sept, var generalstrejken lika hastigt slut som den bör
jat. Arbetet synes öfverallt blifvit upptaget utan repressalier. 

Generalstrejken fick emellertid sina politiska konsekvenser. Sam
arbetet mellan liberaler och socialdemokrater försvårades. Öfriga 
partier gâi'vo uttryck å t den förbittring generalstrejken framkallat 
hos de burgnare samhällsklasserna. Under trycket af denna senare 
opinion upplöste regeringen deputeradekammaren. Den 6 nov. sam
ma år ägde nyvalen rum. Dessa stärkte högerpartiernas ställning, 
därigenom att någon valkartell ej kom till stånd mellan liberaler 
och socialister; de senare behöllo emellertid de mandat, som de vid 
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föregående val år 1900 med egna krafter eröfrat, och fördubblade 
dessutom sitt röstetal. Da det visade sig, at t majoriteten i senaten 
och i den nyvalda deputeradekammaren bestämdt ogillade regerin
gens passiva hållning under generalstrejken, utfäste sig denna, att , 
vid det stundande inköpet för statens räkning af en del privata 
järnvägsnät, för personalens vidkommande fordra inskränkning af 
strejkrätten. Häremot värjde sig järnvägsmännen genom att från 
och med den 26 jan. 1905 göra obstruktion. Denna genomfördes med 
sådan effektivitet, at t trafiken på Italiens järnvägar, som äfven un
der normala förhållanden icke brukar utmärkas af någon högre grad 
af punktlighet och precision, nästan fullständigt stockades. Obstruk
tionen upphörde först, då Giolitti den 5 mars afgick. Hans efter
trädare, Fortis, fullföljde dock samma politik. Samtidigt med stats
inköpet förlänades järnvägsmännen tjänstemannaställning, hvarigenom 
en arbetsnedläggelse från deras sida skulle påtalas och bestraffas 
som tjänstefel. Järnvägsmännen sökte undgå detta genom att börja 
järnvägsstrejk den 17 april, men då detta endast hade till följd, att 
regeringsförslaget omedelbart antogs i deputeradekammaren, och då 
syndikalisternas försök att få till stånd en ny generalstrejk miss
lyckats, upphörde järnvägsstrejken af sig själf den 21 april 1905. 

Politiska masstrejker. Masstrejker som påtryckningsmedel i poli
tiska strider ha kommit till användning i Belgien åren 1893 och 
1902 samt i Sverige år 1902.1 Till samma kategori höra i viss mån 
storstrejkerna i Ryssland och Finland år 1905, hvilka dock genom de 
sympatier och den anslutning, de vunno från alla samhällslager, sna
rare voro national- än masstrejker. I Österrike synes socialdemo
kratin i samförstånd med fackföreningsrörelsen varit fast besluten 
att under rösträttskampanjen 1905—06 i sista hand gripa till först ett 
par dagars allmän demonstrationsstrejk i Wien och därefter, om detta 
ej fick önskad effekt, storstrejk öfver hela landet. Då emellertid rege
ringsförslaget om allmän rösträtt efter hand antogs af representatio
nen, förföllo dessa planer. För samma syften anställde i Ungern 
socialdemokratiska arbetarpartiet en allmän demonstrationsstrejk 
den 10 okt. 1907, hvilken särskildt i hufvudstaden fick stor anslutning 
och i öfrigt lär omfattat c:a 100,000 arbetare i de berörda madjariska 
kronländerna af monarkin. Så länge rösträttsfrågan i Ungern ännu 
icke lösts, står storstrejksfrågan där alltjämt på dagordningen i ar
betarpressen och socialdemokratiska mötesdiskussioner. I Tyskland 
tog agitationen för politisk masstrejk liflig fart under loppet af år 
1905. Dess förste målsman var den bekante socialdemokratiske re-

1 Arbetsstatistik E: 1. Arbetsinställelser under åren 1903—1907 innehåller såsom 
bilaga en redogörelse för >den s. k. politiska storstrejken år 1902». 
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visionisten Eduard Bernstein. P å socialdemokratiska partidagen i 
Jena i sept. 1905 inledde Bebel debatten i ämnet, och resultatet blef 
antagandet af en resolution, hvilken rekommenderade storstrejken 
som ett »under vissa förutsättningar» oumbärligt vapen i klasskam
pen. Meningarna voro emellertid delade med afseende på, hvad dessa 
»förutsättningar» realiter inneburo. De mer radikala elementen an-
sågo, a t t man med storstrejk skulle försöka framtvinga en reform 
af treklassvalsystemet till preussiska landtdagen. Under intrycket 
af ryska revolutionens framgångar hösten 1905 drefs en hetsig agi
tation härför i Preussen. Men de ledande inom de centraliserade 
fackförbunden ville ej tolka Jenaresolutionen på detta sätt. I före
ning med den moderata uppfattningen inom partiet — till hvilken 
äfven Bebel anslöt sig — tolkades på partidagen i Mannheim föl
jande år storstrejksresolutionen sålunda, att de omstridda »förutsätt
ningarna» skulle vara föreningsrättens eller riksdagsrösträttens för
sämrande. Alltså inskränktes storstrejkens tillgripande till defen
siva syften. 

Belgien har två gånger inom loppet af nio år varit skådeplats 
för politiska storstrejker, båda gångerna som episoder i rösträttsrö
relsen. Denna hade börjat redan på 1860-talet med allmän rösträtt 
t i l l mål. Först i slutet af 1880-talet tog arbetarklassen i mån af 
socialdemokratins och fackföreningarnas växande styrka och infly
tande lifligare del däri. De väldiga gTufstrejker, som under 1880-
talet förekommo i Belgien, läto den idén spontant uppkomma, a t t 
dessa stora strejker kunde ställas i den politiska agitationens tjänst. 
I anslutning till 1-majdemonstrationen 1891 nedlade också 100,000 
grufarbetare arbetet för a t t göra en politisk påtryckning på rege
ringen, och, stödd af den liberala allmänhetens sympatier, lyckades 
denna demonstrationsstrejk så ti l l vida, a t t regeringen utlofvade en 
reform af de gällande'rösträttsbestämmelserna. 

Men då regeringen på våren 1893 förklarade sig icke kunna 
acceptera den liberale partichefen Jansons motion om allmän, lika 
och direkt rösträtt , och då samma motion förkastades i kammaren 
med 115 röster mot 26, proklamerade socialdemokratiska partisty
relsen storstrejk den 16 april. Därmed hade partiet redan hotat på 
en kongress i Gent i början af april. Regeringen och kammarmajo
riteten hade dock icke tag i t något intryck häraf, och med tanke på 
a t t det endast fanns 80,000 organiserade arbetare i Belgien betvifla-
des allmänt, at t storstrejksparollen i nämnvärd grad skulle åtlydas 
af det oorganiserade flertalet. 

Det motsatta inträffade emellertid. Arbetsnedläggelsen vardt 
visserligen långt ifrån allomfattande, men i Briissel, de större pro
vinsstäderna och koldistrikten blef strejken allmän; antalet delta-

Belgien 
1893. 
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gare beräknas till cirka 250,000. Till sin psykologiska effekt och 
sina politiska resultat blef dock denna storstrejk mycket verknings
full. Man trodde sig vid randen af en revolution, och under de åt ta 
dagar storstrejken varade, ådrog den sig hela den civiliserade värl
dens uppmärksamhet. Till en början var storstrejken mycket popu
lär inom hela medelklassen och bland dem inom öfriga samhällsla
ger, som ifrade för den gällande censusrösträttens afskaffande. Men 
då redan under storstrejkens första dagar ordningsstörande uppträden 
och attentat mot person och egendom förekommo, svalnade dessa 
sympatier; det liberala partiet koncentrerade i stället sina ansträng
ningar på at t i kammaren genomdrifva en tillfredsställande röst
rättsform. 

Myndigheterna hade öfverallt vidtagit omfattande militära åt
gärder. Detta kunde likväl icke förhindra, att attentat begingos mot 
borgmästaren i Briissel och mot det klerikala partiets ledare, at t på 
en del ställen grufvor ramponerades, a t t fartygen i Antverpens hamn 
skadades, at t under påverkan af antiklerikala stämningar katolska 
kyrkor och kloster stormades, att i hufvudstaden och i ett tjugotal 
andra städer stora demonstrationståg dag och natt drogo genom ga
torna sjungande revolutionära sånger och höjande lefverop för all
männa rösträtten o. s. v. Under sådana omständigheter kom det på 
flera ställen till våldsamma tumult och blodiga sammanstötningar 
mellan militären och massan, hvarvid ett hundratal människor döda
des och sårades, och en mängd häktningar företogos. Då det härvid 
blef uppenbart, a t t man icke kunde fullt lita på trupperna, utan a t t 
tvärtom soldater i stora skaror deserterade och andra i uniform del-
togo i demonstrationerna, gick det härskande ultramontana partiet 
öfver till reformvännerna. 1 kammaren genomvoterades den 18 april 
nästan utan debatt med 119 röster mot 14 ett i hast uppgjordt kom
promissförslag, som medgaf allmän rösträtt men samtidigt införde 
pluralröstsystem. Detta beslut var emellertid tillräckligt för a t t 
lugna stämningen. Socialdemokratiska partistyrelsen förklarade stor
strejken afslutad; den 20 april hade arbetet öfverallt återupptagits. 

Den bristande tillförlitligheten hos militären var en frukt af den 
antimilitiristiska agitation, som belgiska socialdemokratin var den 
första a t t utöfva. Denna utgick från socialistiska ungdomsorgani
sationer, ^Jeunes gardes socialistes», hvilka sedan efterbildats i andra 
länder. 

År 1902 ägde den andra politiska storstrejken rum i Belgien. 
Socialdemokratin hade förgäfves fordrat en revision af pluralröst
rätten för a t t få den lika rösträtten genomförd. Vid upprepade till
fällen hade man då hotat med en ny storstrejk. I april 1902 nådde 
jäsningen bland arbetarmassorna sin kulmen. Då samtidigt stora 
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fackliga strejker utbröto i grufdistrikten, och öfverallt rösträttsde
monstrationer föranstaltades, som ledde till blodiga kravaller med 
ordningsmakten, blef ropet på storstrejk allt allmännare. Fastän 
arbetarnes ledare tycktes inse, a t t några resultat egentligen ej där
med kunde uppnås, blef dock massopinionens tryck för dem oemot
ståndligt. Den 13 april proklamerades storstrejk. Denna utbredde 
sig hastigt öfver hela landet och nådde den 18 april med c:a 350,000 
strejkande sin högsta anslutning. I alla stora industrier strejkade 
arbetarne. Alla statstjänare, särskildt järnvägsmännen, höllo sig 
dock denna gång liksom 1893 utanför, fastän de på möten och i re
solutioner uttalade sin sympati för storstrejken. Man har beräknat, 
at t produktionen pr dag minskades med ett värde af 4 millioner 
francs, och at t affärs- och industrivärlden genom strejken led en för
lust af ungefär 100 millioner francs. 

Vid en del tillfällen sviktade den militära disciplinen, dock icke 
i samma utsträckning som förra gången. Trupperna behöfde icke 
heller inskrida i samma grad för ordningens upprätthållande. In
ledningen till storstrejken hade vari t tämligen våldsam, men denna 
själf förflöt i stort sedt mycket lugnt. Arbetarorganisationerna ma
nade öfverallt till besinningsfullt och värdigt uppträdande. Endast 
på ett ställe, i Löwen, behöfde blod spillas. 

Storstrejken hade emellertid icke något som helst inflytande på 
det politiska läget. Den 18 april förkastade deputeradekammaren 
med 82 röster mot 64 förslaget om en omedelbar revision af plural
rösträtten och ajournerade sig. Socialdemokratiska partistyrelsen 
förklarade då, den 21 april, storstrejken afslutad, och redan följande 
dagar återinträdde normala förhållanden i landet. 

Det är bekant, at t dessa tilldragelser i Belgien i mångt och 
mycket påverkat den politiska storstrejken i Sverige i maj 1902. ' 

Den ryska nationalstrejken i oktober 1905 bildar slutepisoden i 
de kolossala strejkrörelser, som under hela detta år skakade ryska 
riket. Men såväl denna som finska storstrejken på hösten samma år 
har mera karaktären af politiska revolutioner i form af en nationell 
arbetsnedläggelse än klasstrejker och falla därför utanför ramen af 
denna redogörelse. Det karaktärist iska för dessa strejker var, att 
genom en effektiv järnvägsstrejk, hvari icke blott lägre utan äfven 
högre tjänstemän deltogo, och genom post- och telegrafstrejker af 
enahanda dimensioner, förlamades icke blott alla trupprörelser utan 
hela statsförvaltningens funktionerande. 

') För storstrejken är 1902 i Sverige redogöres i KommerBkollcgii publikation 
»Aibetsstatistik: E: 1. Arbetsinställelser^ s. 345—391. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) i Sverige 
år 1909. 

(Preliminär redogörelse.) 

Andra kvartalet. 
Af förut redovisade under år 1908 samt under första kvartalet 

innevarande år påbörjade arbetsinställelser kvarstodo vid andra kvar
talets början såsom olösta: 

från år 1908 n:r 29, 68, 140, 234, 257, 267, 272, 285, 292 och 293. 
samt från första kvartalet innevarande år n:r 2, 18, 23, 24, 30 

och 34. 
När n:r 267, 285, 292, 2, 18 och 30 afslutats, finnes angifvet i 

nästföregående redogörelse. 
N:r 29, 68, 140 och 257 hafva ej längre karaktär af aktuella 

arbetsinställelser. 
Af återstående 6 arbetsinställelser äro numera såvidt kändt 2 

afslutade, nämligen: 
N:r 23, berörande pitproppsarbetare i Göteborg, påbörjad d. 15 febr., afslutad d. 

6 okt. genom kompromiss. 
N:r 24, berörande snickeriarbetare i Borlänge, påbörjad d. 15 febr., afslutad d. 15 

juli enligt arbetarnes fordringar. 

. Af ifrågavarande konflikter kvarstå sålunda vid denna redo
görelses afgifvande såsom pågående arbetsinställelser n:r 234, 272, 
293 och 34. 

Af under 1909 års andra kvartal påbörjade arbetsinställelser 
redovisas härnedan 59, hvilka, enligt nu tillgängliga uppgifter, direkt 
berört inalles 244 arbetsgifvare och 9,405 arbetare. Af konflikterna 
hafva 15 börjat i april, 23 i maj och 21 i juni . (För andra 
kvartalet under år 1908 voro de motsvarande siffrorna: 112 påbör
jade arbetsinställelser — 49 i april, 42 i maj och 21 i juni — hvilka 
direkt berörde 1,049 arbetsgifvare och 29,039 arbetare.) 

Det för denna årstid ovanligt ringa antalet konflikter torde 
till stor del bero på vinterns arbetslöshet och det förut i all
mänhet tryckta läget på arbetsmarknaden. Genom den fredliga 
uppgörelsen inom byggnadsindustrien, inom hvilken konflikter eljest 
pläga vara talrikt förekommande, afvärjdes jämväl ett stort antal 
konflikttillfällen. 

I hvad mån de olika yrkesgrenarna berörts af de under kvar
talet påbörjade arbetsinställelserna framgår af tabellen å sid. 704. 

Till sin karaktär äro 50 arbetsinställelser strejker, 5 lockouter 
samt 4 af blandad, obestämbar eller ej uppgifven karaktär. 
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Antalet direkt berörda arbetsgifvare är med ett undantag kändt 
i samtliga fall och uppgår, som nämndt, till 244. Hela antalet direkt 
berörda arbetare utgör enligt t i l lgängliga uppgifter 9,405. 

Af dessa arbetsgifvare och arbetare berördes 141 arbetsgifvare 
och 4,017 arbetare af ofvannämnda 50 strejker, 83 arbetsgifvare och 
5,209 arbetare af de 5 lockouterna samt 20 arbetsgifvare och 179 arbe
tare af de 4 arbetsinställelserna af blandad, obestämbar eller ej upp-
gifveu karaktär. 

Antalet under andra kvartalet förlorade arbetsdagar till följd af 
konflikter, p å b ö r j a d e under samma kvartal , utgjorde såvidt kändt 
närmare 199,000. 

Y t t e r l i g a r e t i l l k o m m a omkr. 47,000 under årets andra kvartal 
förlorade arbetsdagar till följd af konflikter, påbörjade under år 1908 
och innevarande års första kvartal . Dessa förlorade arbetsdagar 
fördela sig på olika industrier sålunda: 

Arbetsgifvarne hafva i 25 fall varit helt eller delvis organise
rade; i 34 fall hafva de icke tillhört organisation eller saknas upp
gift härom. 

Arbetarne hafva i 47 fall helt eller delvis tillhört facklig orga
nisation; i 12 fall hafva de däremot icke varit organiserade eller 
saknas uppgift om organisation. 

Konflikternas hufvudorsaker voro i 45 fall lönefrågor, i 7 fall 
organisationsspörsmål samt i 7 fall andra orsaker. 

Lönefrågorna gällde i 33 fall löneförhöjning, i 3 fall lönesänkning 
samt i 9 fall andra lönefrågor, t. ex. oförmåga hos arbetsgifvaren 
a t t utbetala till betalning förtallen aflöning, aflöningsform o. s. v. 

Organisationsspörsmålen gällde i 1 fall föreningsrättens erkän
nande, i 4 fall fordran på kollektivaftals införande samt i 2 fall 
andra organisationsspörsmål (fordran på full föreningsfrekvens). 

Under gruppen andra orsaker inbegripas tvister om arbetstiden 
i 1 fall, om personliga förhållanden i 1 fall, om arbetares antagande 
och afskedande i 2 fall samt om arbetets anordning i 3 fall. I 8 fall 
har arbetarnes hufvudfordran uppgifvits vara kombinerad med andra 
yrkanden. 

Beträffande resultatet kan meddelas, a t t af de 59 konflikterna 
hafva 16 bilagts i enlighet med arbetarnes fordringar, 12 hafva 
ledt t i l l arbetets återupptagande på de af arbetsgifvaren uppställda 
villkoren, 22 hafva afgjorts genom kompromiss; 9 konflikter äro ännu 
pågående. Af de 22 genom kompromiss afgjorda konflikterna hafva 
3 afslutats i hufvudsak enligt arbetsgifvarens villkor, 1 i hufvud-
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sak enligt arbetarnes fordringar samt 18 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 : 

1) Östra Sverige omfattar Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands 
och Östergötlands län; Småland och öarna: Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och 
Gottlands län; Södra Sverige: Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län; Väs t ra 
Sverige: Hallands, Göteborgs och Bohas, Älfsborgs, Skaraborgs, Värmlands och Örebro län; 
Norra Sverige: Kopparbergs, Gäfleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län. 

2) Uppgift saknas för en konflikt. Forts. å s. 704. 

I 12 fall har statens förlikningsman medverkat vid konfliktens 
biläggande. 

Samtliga arbetsinställelser, med undantag af lockouten inom bygg
nadsämnesindustrien, omfattande 61 arbetsgifvare med 3,680 arbetare, 
samt lockouten inom grossistkonfektionen omfattande 11 arbetsgifvare 
med 975 arbetare, hvilka båda sträckte sig till skilda delar af riket, 
hade lokal karaktär samt fördelade sig på följande sätt inom de olika 
delarna af landet: 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 

(Arbetarnes uppgifter i kol. 1, 2, 3, 8, 9 och 10 äro, om de 
a-g. = arbetsgifvare. a. = arbetare. 
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i Sverige, påbörjade under år 1909. 
kvartalet. 
afvika från arbetsgifvarnes, anförda inom parentes.) 
omb. = K. Kommerskollegii ombad. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 



ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 2:DRA KV. 1909. 699 

i Sverige, påbörjade under år 1909. 
kvartalet. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 
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i Sverige, påbörjade under år 1909. 
kvartalet. 
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Arbetsinställelser (strejker och lockouter) 
Andra 



ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 2:DRA KV. 1909. 

i Sverige, påbörjade under år 1909. 
kvartalet. 

703 



7 0 4 ARBETSINSTÄLLELSER I SVERIGE 2:DRA KV. 1909. 

Arbetsinställelser, påbörjade under andra kvartalet 1909, inom olika näringsgrenar. 
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eller kontraktsbrott förekommit; i 12 fall, angående hvilka uppgift 
föreligger endast från den ena parten, besvaras frågan likaledes ne
kande; i 5 fall saknas uppgift bärom. 

Vidkommande här redovisade, under 1909 års andra kvartal in
träffade 59 konflikter, hafva infordrade uppgifter inkommit från 
båda parterna i 43 fall, endast från arbetsgifvare i 11 fall samt 
endast från arbetare i 5 fall. 

Hela antalet under andra kvartalet 1909 pågående (under kvar
talet påbörjade samt från år 1908 och innevarande års första kvar
ta l kvarstående) arbetsinställelser utgjorde 75 med tillsammans c:a 
246,000 förlorade arbetsdagar. 

Arbetsinställelser i Tyskland under år 1908. 

Under år 1908 påbörjades 1,578 arbetsinställelser i Tyskland 
gentemot 2,528 år 1907 och 3,683 år 1906. Den år 1907 inträdande 
minskningen i konflikternas antal har sålunda under år 1908 fort
gått i ökad grad, hvilket enligt Tyska rikets statistiska ämbetsverk 
är a t t tillskrifva inom nästan alla yrkesgrenar rådande ogynnsamma 
konjunkturer. 

Af de 1,578 arbetsinställelserna karaktäriseras 1,401 såsom strej
ker och 177 såsom lockouter; lockouternas antal visar år 1908 en 
relativt mindre tillbakagång än strejkernas och utgjorde under de 
bägge närmast föregående åren resp. 249 och 305. 

Antalet direkt berörda arbetare var äfven afsevärdt mindre under 
år 1908 än de bägge föregående åren eller 112,110 gentemot resp. 
273,597 och 349,327. Strejkerna omfattade under redogörelseåret 
68,392 arbetare och voro i genomsnitt af betydligt mindre storlek 
än lockouterna, som tillsammans omfattade 43,718 arbetare. 

Arbetsinställelsernas relativa fördelning på olika näringsgrupper 
framgår af nedanstående siffror för de senaste fem åren: 

Antal arbetsinställelser per 100, som inträffat inom 
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Många förändringar i afseende på det relativa konfliktantalet 
inom olika näringsgrupper medförde, som synes, icke år 1908; en mera 
afsevärd nedgång är endast a t t finna inom metallindustrien, medan 
en betydande stegring ägt rum inom jord- och stenindustrien, trä
varuindustrien och beklädnadsindustrien. Med afseende å antalet 
berörda arbetare stodo byggnadsverksamheten och maskinindustrien 
främst med tillsammans omkring hälften af hela antalet i konflikter 
invecklade arbetare. Inom gruppen byggnadsverksamhet är dock att 
konstatera en nedgång från 86,270 år 1907 ti l l 28,4-26 år 1908. Sär-
skildt anmärkningsvärdt under detta liksom under föregående år 
är det ringa antalet af konflikter berörda arbetare inom de grafiska 
yrkena, där sedan flera år ti l lbaka allmänna lönetariffer varit 
gällande. 

Nedanstående jämförande öfversikt utvisar den relativa före
komsten af olika konfliktorsaker, sammanförda i trenne större grup
per: ') 

Antal arbetsinställelser per 100, som helt eller delvis förorsakats af 

Denna tablå utvisar någon relativ ökning af lönestriderna; absolut 
taget har dock äfven dessa konflikters antal minskats och nedgått 
från 1,873 under år 1907 t i l l 1,111 under år 1908. 

Inom gruppen l ö n e f r å g o r fördelade sig tvisteorsakerna närmare 
enligt följande procentuella öfversikt: 

') Arbetsinställelser, som föranledts af olika tvistefrågor, räknas härvid flera 
gånger. 
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Löneförhöjningsstridernas antal var sålunda fortfarande afgjordt 
dominerande, om det också, enligt det förestående, absolut taget ned
gick under redogörelseåret. Tvisterna om lönesänkning hade till 
följd af den ekonomiska depressionen såväl absolut som relativt be
tydligt ökats under år 1908. 

Rörande förekomsten af vissa andra tvistefrågor må anföras 
följande absoluta siffror: 

I fråga om de tämligen talrika organisationsstriderna bör an
märkas, at t under år 1908 endast 1 konflikt med 32 berörda arbe
tare rörde föreningsrätten, hvaremot de öfriga gällde det mera 
aktuella spörsmålet om lönetariffer. 

Arbetsinställelsernas resultat framgår af nedanstående beräkning: 

Året 1908 utvisar en mycket afsevärd förskjutning af resultaten 
till arbetsgifvarnes förmån, kännetecknad af en ökning i procenten 
af arbetsgifvaresegrar och minskning i procenten af kompromisser 
och arbetaresegrar. Förändringen torde förnämligast vara att till-
skrifva konjunkturernas försämring — såsom ock de närmast före
gående årens siffror häntyda på — men därjämte kunna anses såsom 
en verkan af arbetsgifvarnes sammanslutning till organisationer. 
Relativt störst voro arbetsgifvarnes framgångar inom maskinindu
strien, textilindustrien, bergshandteringen, jord- och stenindustrien 
samt trävaruindustrien. 

') Innefattar frågor om föreningsrättens erkännande samt införande och upprätt
hållande af lönetariffer. 

50—0820 
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Ser man särskildt på tvisterna om lönens höjd, fördelade sig 
resultaten af dessa under är 1908 enligt omstående procentuella 
beräkning: 

Rörande arbetareorganisationens inflytande på resultatet med
delas i den tyska statistiken vissa siffror, som utvisa, at t de orga
niserade arbetarne haft större framgång än de icke organiserade. 
Särskildt är at t märka, a t t de organiserade arbetarnes strider vida 
oftare slutat med ömsesidiga eftergifter än de öfriga arbetarnes. 
Slutligen kan framhållas, att arbetaresegrarna vari t talrikast vid 
de konflikter, som omfattat ett större antal arbetare (öfver 50), äfven-
som at t de arbetsinställelser, i hvilka hela den sysselsatta stj^rkan 
deltagit, utfallit förmånligare för arbetarne än de i den tyska stati
stiken s. k. ofullständiga konflikterna. 

Den tyska konfliktstatistiken tager bl. a. hänsyn till, om arbe
tarne voro berättigade att genast nedlägga arbetet eller icke; af de 
68,392 strejkande under år 1908 räknas icke mindre än 20,594 eller 
HO'i % såsom »kontraktsbrytare», och har antalet af dylika aftals-
brott i det hela ökats på de senare åren. 

Beträffande våldsamheter under konflikter och öfvergrepp mot 
arbetsvilliga kan nämnas, at t af de 1,347 under år 1908 afslutade 
strejkerna 347 eller 25-8 % påkallade polismaktens och 253 eller 18 8 % 
allmän åklagares ingripande. 

Af konflikterna bilades under år 1908 97 eller fi-4 % genom med
ling inför yrkesdomstol, och har denna institution, relativt taget, 
kommit mer till användning under år 1908 än under något före
gående år. Äfvenledes var det relativa antalet konflikter, som bi
lades genom organisationernas eller utomståendes medling — 30' i % — 
afsevärdt större än under år 1907. Genom förhandlingar mellan 
parterna direkt bilades 36-o % af samtliga konflikter. 
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Arbetskonflikter i England under år 1908. 

Antal arbetsinställelser, deras omfattning, orsaker och resultat. 

Antalet arbetsinställelser i Storbritannien och Irland belöpte 
sig under år 1908 ti l l 399 med 295,507 berörda arbetare och 10,834,189 
förlorade arbetsdagar. Ehuru antalet arbetsinställelser år 1908 var 
mycket lägre än medeltalet för åren 1899—1907, var antalet berörda 
arbetare och förlorade arbetsdagar större än under något af dessa 
år. För jämförelse med närmast föregående år meddelas nedan
stående öfversikt: 

De mest omfattande konflikterna ägde rum inom den mekaniska 
verkstadsindustrien och bomullsindustrien med 166,000 berörda ar
betare och 8,250,000 förlorade arbetsdagar. 

Bland särskilda konflikter äro at t framhäfva en konflikt inom 
skeppsbyggnadsindustrien i nordöstra England rörande lönesänkning, 
omfattande c:a 13,000 arbetare och resulterande i en öfverenskom-
melse om lönenedsättning samt om förhandlingsordning m. m.; en 
konflikt inom maskinindustrien i nordöstra England med anledning 
af lönenedsättning, berörande 8,000 arbetare och resulterande i en 
kompromiss beträffande lönens sänkning jämte beslut om tillsättande 
af en nämnd för uppgörande af förslag till bestämmelser för und
vikande af af brott i arbetet vid lönetvister; en konflikt inom bomulls
industrien i Lancashire, Cheshire och Derbyshire äfvenledes förorsa
kad af lönenedsättning, berörande 110,000 arbetare och afslutad där
med, at t nedsättningens inträdande uppsköts till mars månad 1909. 
Byggnadsverksamheten var i anmärkningsvärdt ringa grad berörd 
af konflikter, i det at t endast Os % af inom denna industrigren sys
selsatta arbetare berördes af konflikter under år 1908. Detta för
hållande tillskrifves dels den sedan lång tid rådande depressionen i 
yrket, dels det allmänna införandet i yrket af förlikningsnämnder. 

Antalet förlorade arbetsdagar uppskattas, som nämndt, till 
10,834,189, hvilket, fördeladt på hela den industriella befolkningen1), 

1) Landtarbetare och sjömän icke inräknade. 
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utgör i genomsnitt omkring en arbetsdag per person mot mindre än 
en fjärdedels dag år 1907. 

Den relativa förekomsten af olika konfliktorsaker åskadliggöres 
af nedanstående jämförande öfversikt: 

Frågor om lönens höjd intaga, som synes, en allt mindre be
tydelsefull plats såsom konfliktorsak. I stället framträda under år 
1908 särskildt konflikter, som förorsakats af tvist om arbetets an
ordning. De i jämförelse med år 1907 relativt fåtaliga löneförhöj
ningsstriderna liksom det tilltagande antalet tvister rörande löne-
nedsättning torde vara att hänföra till de tryckta konjunkturerna 
under år 1908. 

Arbetsinställelsernas relativa fördelning efter deras resultat fram
går af nedanstående jämförande öfversikt: 

Arbetaresegrarna uppvisa en betydlig tillbakagång mot före
gående år, hvaremot är a t t anteckna en betydlig ökning i antalet 
konflikter, som bilagts genom ömsesidiga eftergifter. 
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Tager man hänsyn till antalet berörda arbetare, visar det sig, 
att endast 9 % lyckats helt genomdrifva sina fordringar under det 
att 25 % nödgats alldeles afstå därifrån. Det betydande antal arbe
tare, som berörts af kompromiss, är helt och hållet att tillskrifva 
konflikten inom bomullsindustrien, hvilken ensam omfattade 3/4 af 
samtliga under året i arbetstvister invecklade arbetare. Resultatet 
ställer sig helt olika för arbetskonflikter inom olika orsaksgrupper. 
I tvister om organisationsfrågor hafva arbetarne nästan undantags
löst segrat, medan arbetsgifvarne varit vida öfverlägsna vid tvister 
om arbetslöner, arbetstid och arbetets anordning. 

Rörande resultatet inom olika näringsgrupper märkes, at t arbets
gifvarne varit betydligt öfverlägsna vid konflikter i nästan alla yrkes
grenar. Endast inom textilindustrien är de segrande arbetarnes an
tal större än arbetsgifvarnes. 

Medling och skiljedom Tid arbetst>ister. 

Af de 399 arbetskonflikter, som inträffade under år 1908, blefvo 
56 med 158,276 berörda arbetare (71 % af hela antalet) bilagda 
genom förlikning, d. v. s. genom tredje mans bemedling eller genom 
skiljedom. För jämförelse meddelas antalet på dylik väg bilagda 
arbetsinställelser under de senaste fem åren.1) 

Antalet genom förlikning och skiljedom bilagda konflikter var 
sålunda afsevärdt större än under det föregående året och höjde sig 
betydligt öfver de tidigare årens siffror. Antalet af dylika konflikter 
berörda arbetare var närmare 13 gånger så stort som föregående år. 
Äfven om man bortser från ofvan berörda stora konflikter inom 
bomullsindustrien, skeppsbyggnadsindustrien och maskinindustrien, 
blir antalet arbetare, för hvilka medling eller skiljedom i öppna kon
flikter anlitats, betydligt större än under något af föregående år med 
undantag af år 1893. 

Af de 56 arbetskonflikter under år 1908, vid hvilka förlikning 
eller skiljedom anlitades, blefvo 16 bilagda enligt 1896 års lag om 

') Tabellen innehåller antalet under hvarje. ar bilagda arbetskonflikter, oafsedt 
om de påbörjats under något föregående år. 
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förlikning, hvilken bl. a. bemyndigar handelsministeriet att inbjuda 
parterna till att konstituera en nämnd. 10 arbetskonflikter löstes 
genom de permanenta förliknings- och skiljenämnder s. k. Trade 
Boards, som finnas upprättade inom de flesta industrier, hvarjämte 
medling skedde i 1 fall genom tillfällig nämnd oeh i 29 fall genom 
enskilda personer. 

De permanenta nämndernas viktigaste funktion är, som bekant, 
icke a t t bilägga utbrutna konflikter utan att förekomma arbets
inställelser genom förhandling. Sålunda bragtes under år 1908 icke 
mindre än 1,812 tvistefrågor under 115 permanenta nämnders pröf-
ning. Af dessa fall blefvo 554 bragta till lösning i nämnderna och 
254 afgjorda genom af nämnderna utsedda skiljedomare eller opartiska. 

De afgjorda tvistefrågornas betydelse var mycket växlande. Inom 
grufindustrien rörde det sig sålunda om lönereglering för icke mindre 
än 295,000 arbetare, i ett flertal andra fall gällde tvisten endast några 
få arbetare. 

Nämnas kan slutligen, a t t en hel del tvistefrågor inom bomulls-
och maskinindustrierna blifvit bilagda genom de därstädes funge
rande kommissionerna, hvilka icke hafva karaktär af förliknings
nämnder. 

Öfversikt öfver ingångna kollektivaftal i Sverige. 
(Preliminär redogörelse.) 

Första och andra kvartalen år 1909. 

Såvidt för närvarande är kändt, halva under första och andra 
kvartalen träffats 133 kollektivaftal. 25 af dessa aftal ha in-
gåtts efter föregående arbetsinställelse, under det at t 108 träffats 
efter förhandlingar parterna emellan utan afbrott i arbetet. För 
117 aftal är antalet berörda arbetsgifvare och arbetare kändt och 
utgör omkring 2,770 arbetsgifvare och 66,700 arbetare. Omkring 
170 arbetsgifvare och 5,600 arbetare beröras af aftal ingångna efter 
föregående arbetsinställelse, omkring 2,600 arbetsgifvare och 61,000 
arbetare af aftal, som träffats utan att sådan arbetsinställelse 
ägt rum. 

Antalet arbetsgifvare och arbetare, som berörts af öfriga aftal, 
träffade under de båda kvartalen, kan beräknas till ungefär resp. 30 
och 300, och ha således sammanlagdt omkring 67,000 arbetare, an
ställda hos omkring 2,800 arbetsgifvare, fått sina löne- och arbets
förhållanden reglerade genom kollektivaftal under första och andra 
kvartalen 1909. 
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Omkring 450 arbetsgifvare med c:a 12,100 arbetare beröras af 
aftal ingångna under första kvartalet. Motsvarande siffror för 
andra kvartalet äro resp. 2,350 och 54,900. Största antalet aftals-
berörda arbetare förekom inom följande näringsgrenar: byggnads
industri, flottning, grafisk industri, byggnadsämnesindustri, textil
industri samt sågverk och hyflerier med resp. c:a 41,000, 6,400, 3,400, 
3,700, 3,200 och 2,500 berörda arbetare. För öfriga näringsgrenar 
hänvisas till tabellen å s. 715—19. Det stora antalet aftalsberörda 
arbetare för innevarande års andra kvartal är, som synes, väsent
ligen at t tillskrifva den inom byggnadsindustrien d. 21 maj träffade 
ofverenskommelsen om ett riksaftal, hvars bestämmelser skulle in
flyta i de c:a 150 nya lokalaftal, hvarom då förhandlingar fördes, 
äfvensom omedelbart i de c:a 50 aftal inom branschen, som blifvit 
fastställda af skiljenämnd på hösten 1908. För närvarande beräknas 
omkring 2,000 arbetsgifvare och 40,000 arbetare vara berörda af detta 
riksaftal. 

De ingångna aftalen hafva, med undantag af tre aftal, samtliga 
varit firmaaftal eller ortsaftal, d. v. s. de hafva träffats för enskilda 
företag eller för flera företag på en ort eller närliggande orter. Tre 
riksaftal hafva upprättats: ett under första kvartalet mellan Allm. 
svenska boktryckareföreningen och Svenska typografförbundet med 
.giltighet till 1/i 1913, innehållande bestämmelser om löner, ordinarie 
arbetstid, öfvertidsarbete, fritid, uppsägningstid, afskedande, sjuk-
och olycksfallsförsäkring, tvisters afgörande m, m.; ett annat under 
andra kvartalet mellan Svenska byggnadsämnesindustriförbundet å 
ena och Svenska grof-och fabriksarbetareförbundet, Svenska järn-och 
metallarbetareförbundet, Svenska stenhuggareförbundet, Svenska tunn-
binderiarbetareförbundet, Svenska träarbetareförbundet, Svenska järn
vägsmannaförbundet och Svenska arbetareförbundet hvar for sig å 
andra sidan samt ett tredje, det redan omnämnda inom byggnads
industrien. Riksaftalet inom byggnadsämnesindustrien, som äger 
giltighet till den 3l/i2 1911, innehåller 1) Arbets- och lönebestämmel
ser, 2) Ordningsföreskrifter, 3) öfvergångsbestämmelser och skall 
vid de särskilda arbetsplatserna kompletteras med prislistor, gäl
lande under samma tid som aftalet. Riksaftalet inom byggnadsin
dustrien, träffadt mellan Centrala arbetsgivareförbundet å ena och 
vederbörande fackförbund å andra sidan, omfattar vid byggnads
arbeten sysselsatta murare, målare, byggnadssnickare, byggnadstim
mermän, bleck- och plåtslagare, byggnadsstenhuggare, kakelugnsmakeri-
arbetare, glasmästeriarbetare, gipsarbetare, tegelbärare, murarbetsmän, 
bergsprängare, grund-, cement-, pålnings- och asfaltarbetare, gips-
rörare, scagliolarbetare och rörledningsarbetare samt diverse hjälp
arbetare. Afven detta aftal är afsedt att läggas till grund vid 
upprättandet af lokalaftal. Det innehåller allmänna bestämmelser 
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rörande arbetsform, arbetstid, löner, öfvertidsarbete, resekostnader, 
aflöningsdag, arbetets ledning, föreningsrätt, olycksfallsförsäkring, 
förliknings- och skiljedomsförfarande m. m. och skall vid upprät
tande af resp. lokalaftal kompletteras med bestämmelser om arbetstid, 
tidlön, stycklön, öfvertidsarbete, resekostnadsersättning m. m. Dess
utom har för sågverksindustrien träffats öfveren skommelse mellan 
Sågverksförbundet å ena sidan samt dels Svenska sågverksindustri
arbetareförbundet, dels Svenska arbetareförbundet å andra sidan, om
fattande >Allmänna bestämmelsen för kollektivaftal inom sågverks
industrien. Dessa allmänna bestämmelser innehålla en del stadgan-
den af mera allmän natur, som skola lända till efterrättelse vid kol-
lektivaftals upprättande å hvarje särskild arbetsplats; lönebestäm
melser ingå icke däri. På grund af denna sin mer allmänna karak
tä r har denna öfverenskommelse icke räknats bland under l:sta 
halfåret ingångna kollektivaftal. 

A sid. 720—722 meddelas utdrag af bestämmelserna i de under 
första och andra kvartalen ingångna aftalen beträffande löner för 
manliga arbetare och arbetstiden inom vissa yrken. Härvid är 
att märka, a t t de meddelade lönebestämmelserna äro endast tidlöns-
bestämmelser, och a t t lönen inom ett flertal yrken i själfva verket 
utgår efter viss betalning för styck, hvarvid i aftalen upptagna 
tidlöner antingen endast äro at t betrakta som ett minimum, under 
hvilket arbetsförtjänsten ej under några förhållanden får sjunka, 
eller användas uteslutande för sådana arbeten, som ej kunna beräk
nas efter aftalets styckprislista. I hvarje fall utgöra dessa bestäm
melser ej någon exakt mätare på den verkliga arbetsförtjänsten. Så 
torde tidlönsbestämmelserna i aftalen för skrädderierna och skofabri
kerna hafva ganska liten betydelse för bedömandet af arbetarens in
komst, då lönen här u tgå r efter mycket detaljerade styckprislistor, 
och de meddelade tidlönsbestämmelserna kunna endast tjäna till led
ning vid bedömandet af lönenivån i så måtto, att arbetsförtjänsten, 
under den tid arbete kan erhållas kontinuerligt, i de flesta fall ej 
understiger desamma. Inom bagerierna däremot förekommer icke 
stycklön, och där anger tidlönen den verkliga arbetsförtjänsten. I 
regel äro de här nedan meddelade tidlönerna i kol. 5 löner för 
grofarbetare och yrkesarbetare om 18—21 år, i kol. 6 löner för yrkes
arbetare öfver 21 år med 4 års yrkesvana och i kol. 7 löner för ar
betare med högre kompetens och specialarbetare. 

Reglerna för arbetstidens längd gifva en mera exakt bild af de 
faktiska förhållandena. Dock gifvas äfven här variationer, som ej 
återfinnas i nedanstående tabeller. Så är för de yrken, där arbetstidens 
längd är beroende af dagsljuset, såsom byggnadsyrkena, endast arbets
tiden under sommarmånaderna upptagen, ehuru den under öfriga 
tider af året är högst väsentligt kortare, och för flera yrken, där det 
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i vanliga fall arbetas efter ackord, gälla arbetstidsbestämmelserna 
endast, när reglerna för tidlönen träda i kraft. 

Kollektivaftal, som träffats under första halfåret 1909, fördelade efter 

näringsgrenar och orter . 

Jordbruk: Hallstahammar, Trolle-Ljungby, Vikmanshyttan. 
Skogsbruk: Flottning: Ljnsneälf (3 aftal), Ljustorpsån, Indalsälfven. 
(irufdrift: Mangangrufvor: Spexeryd. 
Näring»- och njutningsimnesindustrl : Kvarnar: Nyköping; Bagerier och kondito

rier: Eskilstuna, Eslöf, Halmstad, Lysekil, Norrtälje med omnejd, Sala, Trelleborg, 
Västerås; Karamell- och konfekt fabriker : Uppsala; Sockerbruk: Ystad; Tobaks
fabriker: Kristianstad, Malmö: Bryggerier: Karlstad, Lidköping, Uddevalla. 

Textilindustri: Spinnerier, väfverier och färgerier: Brännö, Halmstad, Hudiks
vall, Landskrona, Malmö, Marieholm, Norrköping, Oskarsström. 

Beklädnadsindustri: Skrädderier och sömnadsfabriker: Gäfle, Hälsingborg, Lid
köping, Nässjö (2 aftal), Orsa-Mora, Södertälje, Varberg, Ängelholm, Östersund; Sko
fabriker: Eslöf, Göteborg, Stockholm; Skomakerier: Gäfle, Hörby och Höör, Jönkö
ping, Ronneby, Varberg; Barberare och perukmakare: Norrköping, Sundsvall, Ystad. 

Lider-, hår- och gnmmiTaruindustri : Garfverier och läder fabriker: Gäfle, Halm
stad, Västervik. 

Trävaruindustri: Sågverk och hyflerier: Ala, AsSesta, Bureå, Sandarne, Sandvik, 
Sandö, Skönvik-Östrand, Sundsvall, Vifstavarf, Viskan, Örnsköldsvik; Träkols verk : 
Grötingsjö: Snickeri- och möbelfabriker: Bomhus, Borås, Enköping, Grums, Katrine
holm, Lidköping. 

Trimasse- och pappersindustri: Pappersbruk och trämassefabriker : Dejefore, Jösse-
fors, Munkedal, Öhrviken. 

draflsk industri: Litografiska anstalter: Hela riket. 
Metallindustri: Järn- och stålvarufabriker: Bruzaholm, Dång, Helleforsnäs, Nässjö, 

Stockholm, Älfkarleö; Smides-, reparations- och hofslageriverkstäder: Stockholm 
(2 aftal), Västerås. 

Maskin- och skeppsbrggnadsindustri : Mekaniska verkstäder : Halmstad, Uppsala. 
Jord- och stenindustri: Stenhuggerier : Alnö-Tromsöeunda-Esketorp, Norra Bohuslän 

(2 aftal), Elieholm, Lanna, Varberg: Glasbruk: Sandö; Byggnadsämnesindustri: 
Hela riket. 

Kemisk-teknisk industri: Gödningsämnes fabriker: Limhamn (2 aftal), Malmö; 
Tändsticksfabriker: Nybro. 

Byggnadsverksamhet: Husbyggnadsarbete: Hela riket; Mureri: Uddevalla; Måleri: 
Eksjö, Lidköping; Skorstensfejeri: Stockholm, Västerås; Järnvägsbyggnadsarbete: 
Elmhult, Forshult, Hornborga, Nyborg, Råsunda. 

Allminna arbeten: Kommunala: Hälsingborg, Lund, Örebro. 
Handel och varilager: Eskilstuna, Göteborg (2 aftal), Malmö (2 aftal), Tomelilla, 

Västerås. 
Landtransport: Åkerirörelse: Karlshamn; Stufverirörelse: Halmstad, Köping, 

Malmö, Norrköping: Spårvägar: Göteborg, Stockholm (3 aftal). 
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Arbotstid och arbetslön inom vissa yrken enligt kollektivaftal, ingångna 
under 1:sta och 2:dra kvartalen år 1909. 
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Bageriarbetarelöner i Stockholm 
samt i vissa engelska städer. 

Den fullständigaste hittills utgifna framställning af svenska 
bageriarbetares arbets- och löneförhållanden återfinnes i den af Dr 
Johan Leffler verkställda undersökning af bagerierna i Sverige, som 
år 1899 utkom af trycket1). Ehuru denna framställning, som stöder 
sig på ett rikhaltigt från såväl arbetsgifvare- som arbetarehåll 
insamladt material, gifver en den pålitligaste bild af bageriarbetar-
nes löner och arbetstid inom olika åldersklasser och yrkesspeciali
teter vid år 1897, låter sig en direkt sammanställning af dess upp
gifter med motsvarande förhållanden närvarande tid icke verk
ställa, emedan nu rådande arbets- och löneförhållanden inom bagare
yrket icke varit föremål för någon liknande utredning af officiell 
natur 2). 

I nämnda publikation finnes dock aftryckt den »a rbe t so rdn ing 
och löne reg le r ing» , som den 20 mars 1897 aftalades mellan tjugu-
åtta Stockholms-arbetsgifvare å ena sidan och det föregående år 
bildade Bageriarbetareförbundets Stockholmsafdelning å den andra 
a t t gälla i nämnda bageriidkares hvetebröds-, finbröds- och diverse
bagerier från den 1 juli s. å. till den 1 maj 1898. Detta kollektiv-
aftal — säkerligen ett af de första inom branschen — hvars giltig
hetstid sedermera förlängdes till 1 maj 1899, har tjänat till mönster 
för följande års Stockholmsaftal, och de nu gällande prislistorna för 
hufvudstadens bagerier förete i flera punkter ordagrann överens
stämmelse med denna förebild. På grund häraf synes med fördel 
en sammanställning kunna göras mellan lönebestämmelserna i först
nämnda prislista och dem, som återfinnas i det ännu gällande den 
16 juni 1908 ingångna a f t a l e t m e l l a n S t o c k h o l m s b a g e r i i d k a r e -
f ö r e n i n g och S v e n s k a bage r i - och k o n d i t o r i a r b e t a r e f ö r b u n 
de t s f i n b a g e r i - och k o n d i t o r i a f d e l n i n g a r i S t o c k h o l m . 

') Arbetsstatistik A: 1 (I). Undersökning af bagerierna i Sverige. Sthlm 1899. 
2) En undersökning af förhållandena i Stockholms flnbagerier vid är 1908, verk

ställd af Stockholms finbagareafdelning (afd. 13 af Sv. bageri- och konditoriarbetare
förbundet) finnes införd i >Bageriarbetaren» n:r 1 och 2 för år 1909. 

51—09204 
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En sådan jämförelse är gjord i nedanstående tabell, där de af-
talsenliga veckolönerna 1897 och 1909 för de vid finbagerier an
ställda arbetarekategorierna återgifvas, och. därjämte meddelas en 
procentisk beräkning af den lönestegring, de olika specialarbetarne 
åtnjutit under tolfårsperioden. Af denna senare framgår, a t t de sva
gast aflönade arbetarne haft den största löneförhöjningen, hvaraf följt, 
att skillnaden i höjd mellan veckolönen för den högst och den lägst 
aflönade specialiteten är mindre år 1909, än den var år 1897. Be
träffande nu gällande löner bör anmärkas, att tabellens veckolöner 
höjas med 3 kr. för arbetare, som ej kan beredas 8 timmars sam
manhängande fritid mellan kl. 7 e. m. och 7 f. m. 

Aftalsenliga veckolöner i Stockholms finbagerier åren 1897 och 1909. 

1 sammanhang med aflöningens höjning har gått en successiv 
minskning af den ordinarie arbetstidens längd. Enl igt 1897 års aftal 
var den sammanräknade arbetstiden pr dygn 12 timmar, per vecka 
sålunda 72 timmar. 1908 års finbagareaftal sätter veckoarbetstiden 
till 58 sammanräknade timmar per vecka. Under här omhandlade 
tolfårsperiod har ordinarie veckoarbetstiden sålunda nedgått med 19 ?.. 

Stockholms finbagareaftal torde för närvarande beröra ett 80-tal 
arbetsgifvare, sysselsättande omkring 650 arbetare, men det är dock 
ej ensamt om att bestämma arbetsprisen inom bagareyrket i hufvud-
staden. Äfven om man bortser från de bageriaftal, som gälla för 
Stockholms omnejd och förstäder, och de prislistor, hvilka afse kon
ditorier, karamell-, käx- och chokladfabriker och besläktade arbets
ställen, där medlemmar af Svenska bageri- och konditoriarbetare
förbundet hafva sysselsättning, finnas inom det egentliga bagareyrket 
i hufvudstaden ytterligare tre kollektivaftal. Af dessa öfverensstäm-
mer det i maj 1909 uppgjorda a f t a l e t för l i m p b a g e r i e r n a nästan 
fullständigt med finbagareaftalet. Det samtidigt träffade a f t a l e t för 
s p i s b r ö d s f a b r i k e r med och utan maskinella anordningar, stadgar 
likaledes en arbetstid af 58 sammanräknade timmar per vecka. Dess 
lönelista har följande utseende: 
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Det tredje aftalet, likaledes ingånget i maj innevarande är, afser 
ivteslutande k v i n n l i g a a r b e t a r e , s y s s e l s a t t a v id d e l i k a t e s s -
b r ö d s f a b r i k e r . Det föreskrifver liksom de öfriga 58 timmars vecko
arbetstid, och bestämmer veckolönerna för arbeterskorna efter det dem 
anförtrodda arbetets ansvarsfullhet till 16—23 kr. vid dagarbete och 
18—25 kr. vid nattarbete1). Anmärkas bör, att jämväl aftalen för 
fin- och limpbagerier innehålla lönesatser för kvinnliga arbetare, 
motsvarande veckolöner af 15—24 kr. för 58 timmars arbetsvecka. 

Som komplement till denna öfversikt öfver arbetslön och arbets
tid vid Stockholms bagerier vore det önskvärdt a t t kunna meddela 
motsvarande upplysningar för utlandets större städer. Sådana sak
nas visserligen ej alldeles, men tillgängliga siffror afse oftast en 
alltför aflägsen tidpunkt för att möjliggöra fruktbara jämförelser 
med nu rådande arbetspris i Stockholm. 

Så är förhållandet med de ur kollektivaftal hämtade lönebe
stämmelser, som Kejserliga tyska statistiska ämbetsverkets arbets-
statistiska afdelning meddelat i ett flertal publikationer2). At t 
döma af dessa synas Tysklands bageriarbetare hafva jämförelsevis 
låga löner. Så föreskrifver den mellan arbetsgifvare- och arbetare
organisationerna i Berlin med omnejd den 3 maj 1906 ingångna 
tariffen för Stor-Berlins bagerier en minimiveckolön för manliga 
arbetare af endast 204 7 kr. 

Nuvarande tid afse däremot de uppgifter angående aflöningar i 
Storbrittanien och Irland, hvilka sammanställts af Handelsmini
steriets arbetsdepartement och nyligen publicerats. Här meddelas 
bl. a. de minimilöner och veckoarbetstimmar, hvilka vederbörande 
fackorganisationer godkänt a t t gälla vid bagerierna i ett antal stä
der i England, Skottland och Irland från och med den 1 oktober 
19093). E t t utdrag af dessa tabeller med lönesatserna omräknade i 
svenskt mynt återgifves här nedan. 

') Enligt särskildt aftal är vid en enskild spisbrödsfabrik arbetstiden 54 timmar 
rid dagarbete och 45 timmar vid nattarbete; arbeterskornas veckolöner växla här mel
lan 16 och 21 kr. 

2) Kais. Statistisches Amt (Abteilnng fur Arbeiterstatistik) : Der Tarifvertrag im 
Dentschen Reich. I—III, 1906. — Die Weiterbildung des Tarifvertrags im Deatschen 
Reich, 1908. 

s) Board of Trade (.Labour Department): Standard Time Rates of Wages in the 
United Kingdom at l:st October 1909. 
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Minimilöner och arbetstimmar, godkända af fackorganisationerna inom 
bageriyrket den 1 oktober 1909 att gälla i nedan angifna städer i Stor-

brittanien och Irland. 
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Brödpriserna i Stockholm. 

Den af Stockholms stadsfullmäktige tillsatta lifsmedelskommittén 
har bland annat upptagit till behandling den synnerligen viktiga 
frågan om handeln med mjukt bröd och dettas obligatoriska för
säljning efter vikt; och har kommittén nyligen inkommit med sitt 
betänkande härom till stadsfullmäktige. Till grund för anförda be
tänkande ligga de undersökningar Stockholms stads hälsovårdsnämnd 
företagit under åren 1894, 1895, 1905, 1907 och 1909 rörande vikt 
och pris för vissa allmännare brödsorter, som bakas och säljas inom 
hufvudstaden. Det hufvudsakliga af de vid dessa undersökningar 
vunna resultaten meddelas här nedan. 

Beträffande s. k. franska bröd föreligga uppgifter för samtliga 
ofvannämnda år, och framgå variationerna i vikt och pris af följande 
tabellariska öfversikt: 

Dessa siffror utvisa en p r i s s t e g r i n g u n d e r t i d e n 1894—1909 
med 23 öre p r kg., m o t s v a r a n d e 85,^, hvaraf 21 % komma på de 
sista fyra åren. Ar 1905 vidtogs en ändring i minutpriset på de 
minsta franska bröden, hvarigenom anförda pris höjdes från 2 till 
3 öre. Samtidigt ökades visserligen, såsom framgår af tabellen, 
brödets vikt, ehuru ingalunda i samma proportion som prisförhöj
ningen, men sedermera har vikten för 3-öres bröden betydligt ned
gåt t och är nu afsevärdt lägre än den vikt, som ännu 1895 tillkom 
2-öres bröd. 
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Priset på s. k. skrädda kakor (3-, 4- och 5-öres) har befunnits 
utgöra : 

Prisförhöjningen å denna brödsort uppgår alltså för perioden 
1894—1909 till 4 6 ^ . 

Beträffande priset å limpor finnas uppgifter endast för år 1909, 
och förete dessa prisuppgifter följande variationer: 

10-öri'S bröd. SO-öres bröd. 25-öres bröd. 

Högsta Lägsta Medel- Högsta Lägsta Medel- Högsta Lägsta Medel
pris (öre) pr kg. pris (öre) pr kg. pris (öre) pr kg. 

53 34 45 58 36 44 68 39 53 

Såväl af dessa siffror som äfven af de i föregående tabeller 
meddelade prisuppgifter å franska bröd och skrädda kakor finner 
man, att, såsom lifsmedelskommittén uttrycker det, »köpare er
h å l l i t och a l l t j ä m t e r h å l l a h ö g s t o j ämn och o b e r ä k n e l i g 
v a l u t a för s i na penn inga r» . Sålunda inträffar det, att man för 
o öre i en butik får ett franskt bröd på 76 gram och i en annan ett 
på endast 42 gram. Skrädda kakor kunna på ett ställe betinga ett 
pris pr kg af 25 öre och på ett annat mer än dubbelt eller 52 öre. 
För 25-öres limpor växlar priset pr kg. mellan 68 och 39 öre o. s. v. 
Någon ändring till det bättre i detta hänseende anser kommittén ej 
blifva möjlig, förrän en bestämmelse om bröds försäljning efter vikt 
kommer till stånd. 

Slutligen må i fråga om prisuppgifterna å franska bröd påpekas, 
att de medelpriser pr kg., som framgå af lifsmedelskommitténs om
fattande undersökningar, nästan på öret öfverensstämma med de 
af Komnierskollegii afdelning för arbetsstatistik inhämtade och i 
dessa »Meddelanden» förut publicerade priser. Sålunda belöpte sig 
ifrågavarande priser enligt lifsmedelskommitténs uppgifter för år 
1907 (nov.) i genomsnitt t i l l 44 öre och för år 1909 (juli) t i l l 50 öre, 
under det at t motsvarande priser i afdelningens »Meddelanden» an-
gifvits till resp. 43 och 51 öre. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Augusti och september månader år 1909. 

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 augusti och september 
månader. 

I nedanstående tablå hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka följande äro afsedda för resp. 
länsområden: Uppsala läns arbetsförmedling med kontor i Uppsala, 
Östergötlands läns arbetsförmedling med, förutom hufvudkontor i 
Linköping, afdelningskontor å 12 viktigare platser inom landstings
området, Kristianstads läns arbetsförmedling med hufvudkontor i 
Kristianstad och afdelningskontor å 5 andra orter i länet samt 
Norrbottens läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Luleå och 
afdelningskontor i Boden, Malmberget och Kiruna. 

Centralanstalt för samtliga de kommunala anstalterna i Malmö
hus län — i Malmö, Lund, Hälsingborg, Ystad, Eslöf och Skurup 
— är kontoret i Malmö, som därjämte redan fungerar som distrikts
anstalt äfven för Kristianstads läns arbetsförmedling samt den kom
munala anstalten i Karlskrona. 

Öfversikt af verksamheten under augusti månad år 1909. 
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Öfversikt af verksamheten under september månad år 1909. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Vid de under augusti och september månader verksamma anstalterna 
gjordes tillhopa resp. 7,340 och 13,062 a n s ö k n i n g a r om arbete (resp. 
8,507 och 9,121 under motsv. månader 1908), hvaraf resp. 3,981 och 
7,617 af män (5,437 och 4,865 föreg. år) samt resp. 3,359 och 5,445 
af kvinnor (3,070 och 4,256 föreg. år). Samtidigt anmäldes resp. 
7,383 och 13,234 l e d i g a p l a t s e r (7,970 och 10,613 föreg. år), nämli
gen resp. 3,423 och 6,429 för män (3,657 och 4,381 föreg. år) samt 
resp. 3,960 och 6,805 för kvinnor (4,313 och 6,232 föreg. år). Hela 
antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till resp. 3,060 och 6,190 (3,613 
och 4,458 föreg. år), af hvilka resp. 1,554 och 3,411 besattes med 
män (2,086 och 2,241 föreg. år) samt resp. 1,506 och 2,779 med kvin
nor (1,527 och 2,217 föreg. år). 

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 i öfrigt rörande verksamheten 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 kommo de flesta tillsatta platserna på jord
bruk och skogshushållning m. m. (890 och 1,332), grofarbetet (224 och 
648), byggnadsverksamheten (63 och 429), landttransporten (173 och 
427) samt metall- och maskinindustrien (27 och 134). Flertalet till
satta platser för k v i n n o r förekommo inom det husliga arbetet 
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(1,113 och 2,243), hotell-, kafé- och restaurangrörelsen (114 och 145) 
samt jordbruket (138 och 175). 

Beträffande frågan, i hvad män den offentliga arbetsförmedlingens 
verksamhet berör näringslifvetsoliJcahufvudgrupper,samt huru till gången 
och efterfrågan på arbete ställa sig inom dessa grupper hänvisas i öfrigt 
till efterföljande tabellöfversikt (jfr äfven sammandragstabellerna). 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo: 1) 
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Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
augusti 612 platser, hvaraf 478 manliga och 134 kvinnliga, samt under 
september 1,177 platser, hvaraf 944 manliga och 233 kvinnliga; motsva
rande tal för föregående år voro för augusti resp. 792, 662 och 130 
samt för september resp. 728, 566 och 162. 

Antalet platser, som under augusti och september tillsatts utom resp. orter. 
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Med afseende â dessa uppgifter är a t t märka, att vid samtliga 
länsanstalter — Uppsala, Östergötlands, Kristianstads och Norr
bottens läns — redovisas alla inom resp. län tillsatta platser såsom 
förefintliga inom orten. 

På 100 lediga platser kommo: 

Arbetsansökningar. 

Tillsatta platser. 

De nu anförda siffrorna gifva en klar belysning ät den grund
väsentliga skillnaden mellan arbetsmarknaden inom jordbruket och 
öfriga yrkesgrenar. Medan arbetarne trängas med hvarandra vid 
försöken att finna platser inom statsmannanäringarna, sa finns inom 
landtarbetet ett stort öfverflöd pä anställningar, som af brist på ar
betssökande ej kunna besättas. 
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Här ofvan hafva införts äfven de relativa talen för frekvensen vid 
anstalterna under o k t o b e r månad, hvarigenom tillfälle beredes till 
iakttagande af storstrejkens (lockoutens) inflytande. För detta ända
mål må här öfver angifvas de absoluta talen för månaderna juli— 
okt. under jämförelse med motsvarande siffror föregående år. 

Med afseende å dessa siffror faller genast i ögonen, a t t för
medlingsverksamheten inom jordbruket visar en stark och oafbruten 
stegring under månaderna juli—oktober, medan däremot inom öfriga 
näringsgrenar en betydande nedgång plötsligt inträder med augusti, 
hvarefter följer en markerad ökning under de följande månaderna. 
Däri återspeglas tydligt det i n d u s t r i e l l a n ä r i n g s l i f v e t s nöd
tvungna hvila under arbetsstridens mest aktuella skede. Den ovan
ligt starka tillströmningen i september—oktober beror naturligtvis 
icke på några särskildt gynnsamma konjunkturer, utan därpå att 
et t ovanligt stort antal omplaceringar ägt rum, och at t därvid an
stalternas bemedling mycket anlitats. 

Såsom väntas kunde, har under augusti antalet arbetssökande 
inom industrien starkast minskats. Egendomligt förefaller däre
mot att icke deras antal under de följande månaderna stegrats 
i högre grad än som skett. Proportionen till de lediga platserna 
utvisar nämligen, at t konkurrensen om sådana varit jämförelsevis 
mindre än föregående år. 

Däremot inträdde en tydlig strömning af arbetskraft till l a n d t -
b r u k e t , som var tämligen oberördt af arbetskonflikterna. För 
augusti var antalet arbetssökande nästan lika stort som de lediga 
platsernas antal, hvilket inom detta arbetsområde ej förut konsta
terats. A t t likväl ej så stor del af hithörande lediga platser be
sattes, berodde nog mest på, att arbetsgifvarne äfven på andra vägar 
än genom anstalterna nu kunde få arbetskraft. I alla händelser 
lyckades den offentliga arbetsförmedlingen under månaderna aug.— 
oKt. placera resp. 1,028, 1,507 och 2,092 personer inom landtbruket 
I öfrigt hänvisas härom till tabellerna samt nästföljande rapporter 
för de särskilda anstalterna. 
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Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

Augusti. 

a) Allmän öfversikt. 
Stockholm. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Till följd af den af Svenska Arbetsgivare

föreningen proklamerade lockoaten och den som svar därå igångsatta storstrejken har 
under större delen af månaden nästan fullständig arbetshvila härskat inom flertalet 
yrkesgrenar. A byggnadsplatser, fabriker, verkstäder m. fl. arbetsområden har allt ar
bete legat nere. Själffallet är, a t t Arbetsförmedlingen ej kunnat undgå att på ett märk
bart sätt beröras af detta arbetsmarknadens tillstånd. Lediga platser af växlande art 
ha visserligen ställts till Arbetsförmedlingens förfogande, men arbctsvilliga endast spar
samt infunnit sig. Dock har arbetsmarknadens läge mot slutet af månaden i någon 
mån förändrats, i det att på en hel del håll arbetet återupptagits, ehuru med minskad 
arbetsstyrka. 

A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n , där förmedlingsverksamheten företrädesvis omfattar 
husligt arbete, har arbetstillgången varit god. Bland de platssökande ha anmält sig 
rätt många gifta kvinnor för erhållande af tillfälligt arbete, då deras män varit indragna 

den stora konflikten. 

Uppsala lan. Ben tämligen lifliga frekvens, som utmärkte juli månad, hvad inom 
staden pågående arbeten beträffa, har under augusti förändrats så, att omsättningen 
nästan uteslutande rört sig om platser till landsbygden. Pågående arbetskonflikter 
hafva vållat, att en hel del industrier, byggnadsföretag o. d. legat nere, hvilket för 
landsbygden medfört, att tillgången å arbetskraft, som i vanliga fall brakar vara knapp 
den senaste tiden varit mer än tillräcklig. 

Östergötlands län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetsmarknaden har under den gångna 
månaden varit ganska tryckt, hvad industrien beträffar, beroende på de stora arbets
konflikter, som varit rådande. Inom jordbruket har frekvensen däremot varit liflig. 
Till den pågående skörden har icke förmärkts någon svårighet att erhålla arbetskraft. 
— På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n råder brist på dugliga tjänare till städerna och lands
bygden. 

Norrköping. På grund af de nnder månaden pågående stora arbetskonflikterna 
har omsättningen af arbetskraft inom staden varit ringa. I slutet af månaden blef efter -
frågan å arbetskraft något Ulligare, men på grund af konflikterna voro platserna svåra 
att tillsätta. 

Karlskrona. Till följd af strejken kan något omdöme om arbetsmarknaden icke 
afgifvas för m a n l i g a a f d e l n i n g e n . — Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmark
naden varit ganska liflig. 

Kistianstads lin. Till följd af den strejk, som pågått under hela månaden, har så 
godt som allt industriellt arbete legat nere. Efterfrågan å skördearbetare har varit 
mindre, än hvad annars brukar vara fallet under denna månad. — A k v i n n l i g a af
d e l n i n g e n har tillgången på tjänarinnor varit större än motsvarande tid föregående är. 

Malmö. Något tillförlitligt omdöme om arbetsmarknadens läge torde vara svårt a t t 
afgifva, då nästan allt industriellt arbete nnder månaden legat nere. För jordbruket 
har tillgången på arbetskraft varit god. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbets
marknaden varit liflig. 

Land. Till följd af pågående arbetskonflikt har arbetstillgången varit dålig. Efter
frågan på skördearbetare har varit ytterst ringa, och de under månaden förmedlade 
platserna afse endast lagstadda tjänare. 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING AUGUSTI 1909. 737 

Hälsingborg. Den under månaden pågående stora arbetskonflikten har i hög grad inver
kat på frekvensen vid Arbetsförmedlingen, i synnerhet å m a n l i g a a f d e l n i n g e n . Efter
frågan & arbetskraft har i allmänhet gällt landtbruket; dock har behofvet varit betyd
ligt mindre än samma tid föregående år. Detta förhållande beror dels därpå, att skör. 
den i år är försenad, och dels därpå att en del genom konflikten sysslolösa industri
arbetare själfva skaffat sig arbete på landsbygden. 

Eslöf. Den pågående arbetskonflikten har helt naturligt inverkat förlamande på Ar
betsförmedlingens verksamhet inom samhället. De lediga platser, som å m a n l i g a af
d e l n i n g e n varit tillgängliga, hafva hnfvudsakligen afsett daglöns- och årsplatser t i l l 
jordbruket. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n förete förhållandena ingen väsentlig skill
nad mot föregående månad. 

Göteborg. På grund af den under så godt som hela månaden pågående storstrej
ken kan något uttalande om arbetsmarknadens verkliga läge ej göras. Under månaden 
har varit god tillgång på såväl arbete som arbetskraft, men de sökande hafva i de flesta 
fall varit ovilliga att antaga något slags arbete, som på ett eller annat sätt berörts af 
storstrejken. 

Karlstad. Omsättningen å arbetsmarknaden har inom jordbruket och det husliga 
arbetet under månaden varit större än under samma tid föregående år. Inom industrien 
ligger allt arbete nere till följd af strejken. En stor del strejkande mekaniska arbe
tare äfvensom sågverksarbetare hafva begifvit sig ti l l den omgifvande landsbygden, där 
de fått arbete med bärgning af skörden. 

Örebro. Under månaden har en stor del arbetare fått tillfälligt eller fast landt-
arbete. Inom indnstrien har, på grund af strejken, ingen omsättning ägt rum. 

OSfle. På m a n l i g a a f d e l n i n g e n har storstrejken vållat en betydlig minskning 
af såväl tillbud som efterfrågan å arbete. De få arbetare, som anmält sig, hafva sökt 
till landet, hvarifrån den minsta möjliga efterfrågan på arbetskraft ingått, beroende 
därpå att en del af de i konflikten indragna arbetarne själfva sökt sig till landet a t t 
biträda med skörden. — På k v i n n l i g a a fde ln i .ngen , som varit mindre berörd af kon
flikten, ha förhållandena varit normala. 

SnndgTall. Genom storstrejkens inverkan på arbetsmarknaden har omsättningen å 
den m a n l i g a a f d e l n i n g e n under månaden varit mycket ringa. Såväl anmälningar 
som efterfrågan å arbetskraft hafva mest afsett platser a t t tillsättas längre fram. — 
K v i n n l i g a a f d e l n i n g e n tyckes ej hafva rönt någon inverkan af strejken. 

Norrbottens län. På m a n l i g a a f d e l n i n g e n har under månaden tillgång och efter
frågan å arbetskraft varit minimala på grund af den pågående striden å arbetsmarkna
den. — Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n är arbetsmarknaden nästan oförändrad. De flesta 
lediga platser äro afsedda att tillträdas vid oktoberflyttningen. 

b) Tillgången på arbetskraft: 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Uppsala län. 
Handels- och grofarbetare. 

Östergötlands län. 

Befallningsmän, rättare, kuskar, jord- och 
schaktningsarbetare. 

Ladugårdsskötare, körkarlar, hvilkas hu
strur vilja mjölka. — Dngliga tjäna-, 
rinnor. 
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Norrköping. 

Sökande från de flesta yrken, utan att 
söka arbete inom sina resp. fack. 

Ladugårdskarlar, lärlingar inom olika yr
ken. — Mjölkerskor, kvinnliga tjänare 
till landet. 

Karlskrona. 

Stenarbetare, transportarbetare, handels-
personal. 

Ladugårdskarlar. — Ensamjungfrur kun
niga i matlagning. 

Kristianstads lan. 

Timmermän. — Servitriser, butiksbiträden, 
passgummor. 

Drängar. — Mjölk jungfrur. 

Malmö. 

Kontors- och springpojkar, lagerarbetare. 
— Kontors-, butiks- ocb lagerbiträden, 
kontorsstäderskor, uppasserskor, servi
triser samt tvätt- och rengöringskvinnor. 

Yngre drängar, gifta kördrängar och ryk-
tare, hvilkas hustrur vilja mjölka. — 
Mjölkjungfrur, skickliga hus- och en
samjungfrur. 

Lund. 

Yngre ensamjungfrur, uppasserskor. Ogifta drängar, ryktare. — Jungfrur till 
jordbruket, kunniga kokerskor och en
samjungfrur till staden. 

Hälsingborg:. 

Daglönare till jordbruket, järnarbetare, 
byggnadsarbetare, springpojkar, grofar-
betare, af hvilka dock flertalet endast 
sökt höstarbete. — Fabriksarbeterskor, 
sömmerskor, springflickor, hjälpkvinnor. 

Ryktare och drängar till oktoberflvttnin-
gen. — Mjölkerskor, kokerskor, kunniga 
ensamjungfrur. 

Eslöf. 

Daglönare till jordbruket, maskinister, 
varuutkörare, springpojkar. — Butiks
biträden, kontorsstäderskor, hjälpkvinnor. 

Yngre drängar, magasinarbetare, spring
pojkar. — Mjölkjungfrur, hushållerskor, 
barnjungfrur. 

Göteborg. 

Butiks- och lagerbiträden, serveringsflickor, 
tvätt- och rengöringsarbeterskor. 

Tjänsteflickor till stad och land. 

Karlstad. 

Kättare. Ladugårdskarlar. — Tjänarinnor till stad 
och land. 

Örebro. 
Inom de flesta yrken. 

Gille. 
Hjälphustrur. 

Snndsrall. 
Bud och springpojkar. 

Norrbottens län. 
Serveringsflickor, hushållerskor. 
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Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

September. 

a) Allmän öfversikt. 
Stockholm. M a n l i g a af d e l n i n g e n . I och med storstrejkens afblåsning i början 

af månaden blef anstalten föremål för den Ulligaste uppmärksamhet. Antalet tillsatta 
platser har med september månad nppnått sitt maximum under årets tre första kvartal. 
Framhållas må, att det stött på stora svårigheter vid besättandet af en del platser i 
synnerhet i sådana fall, där ännu konflikt i en eller annan form förelegat. Det i och 
för sig goda resultatet är icke så mycket förorsakadt af något allmännare uppsving inom 
det industriella näringslifvets skilda områden utan beror hufvudsakligen därpå, att 
efter den långa strejken platsombyten i stor utsträckning ägt rum. Verkliga förhål
landet är, att arbetsbrist råder inom de flesta yrkesgrenar. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n -
gen har arbetstillgången varit god. 

rppsala lin-. Under september månad kan arbetsmarknaden sägas hafva återgått 
till sitt normala läge. De under föregående månad nedlagda arbetsföretagen hafva åter
upptagits, hvarigenom de flesta af stadens arbetare nu fått sysselsättning. — A k v i n n 
l i ga a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden varit god inom staden. 

Östergötlands län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetsmarknadens läge har under den 
gångna månaden varit lika med den föregående, d. v. s. dåligt inom alla yrkesgrenar 
utom jordbraket, där frekvensen varit den största sedan anstaltens början. — A k v i n n 
l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden varit betydligt bättre än samma tid föregå
ende är. Dock råder fortfarande brist på dugliga tjänarinnor. 

Norrköping. Arbetsmarknaden har äfven under september månad å m a n l i g a af
d e l n i n g e n rönt inverkan af arbetskonflikterna. Efterfrågan på arbetskraft inom staden 
har varit jämförelsevis god, dock ej i proportion till de sökandes antal. — A k v i n n 
l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången varit god. 

Karlskrona. På m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången vari t rätt god under 
senare delen af månaden. Dock har den stora tillströmningen af arbetare från lands
bygden medfört öfverflöd på arbetskraft. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbets
tillgången varit god för kunniga tjänarinnor. 

Kristianstads lån. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetstillgången har under månaden 
varit god. — Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden varit bättre än mot
svarande tid föregående år. 

Malmö. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Under månaden har, hvad beträffar til lsatta plat
ser, resultatet varit det gynnsammaste under året. Största antalet kommer dock på 
jordbruket. Tillgången på arbete inom staden är ytterst ringa, och inga utsikter till 
förbättring för den närmaste framtiden finnas. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har 
arbetsmarknaden varit god. 

Lund. Å m a n l i g a a f d e l n i n g e n har tillgången på arbete vid jordbruket varit 
mycket god. Inom industrien har däremot arbetstillgången varit mycket dålig. — A 
k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har efterfrågan på kunniga ensamjungfrur varit betydligt 
större än tillgången. 

Hälsingborg. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Pä grund af den stora arbetskonflikten ha 
ännn icke normala förhållanden inträdt på arbetsmarknaden. Arbetstillgången har varit 
god på landsbygden, särskildt hvad jordbruket beträffar, men otillräcklig inom staden. 
— Äfven k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har påverkats af striden på arbetsmarknaden, i 
det att tillgången på arbetskraft i förhållande till behofvet varit nästan dnbbelt så 
stor som samma månad föregående år. 

Tstad. Till följd af konflikterna har arbetsmarknaden varit högst osäker. Dock 

synes det mot slutet af månaden, som om normala förhållanden snart åter skola inträda. 

52—09204 
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Eslöf. Under månaden har arbetstillgången varit god, men synas utsikterna för 
den närmaste framtiden ej lofvande, då en del större arbeten nn i det närmaste af-
slutats. 

Sknrup. Något omdöme om arbetsmarknadens läge kan. till följd af anstaltens 
korta varaktighet, ej afgifvas. 

Göteborg. På grund af storstrejken kan något uttalande om arbetsmarknadens 
verkliga läge ej göras. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n har emellertid funnits ett ständigt 
öfverflöd på arbetskraft men äfven god tillgång på arbete. De sökande hafva dock i 
de flesta fall varit ovilliga att antaga något arbete, som på ett eller annat sätt berörts 
af pågående konflikter. Efter storstrejkens afblåsning hafva arbetarne mera villigt be
gagnat sig af de arbetstillfällen, som stått dem till buds. — På k v i n n l i g a a f d e l -
n i n g e n har arbetsmarknaden varit god. 

Karlstad. Arbetsmarknaden har under månaden varit mycket liflig. 
Örebro. Under månaden har arbetsmarknaden varit ganska liflig, särskildt inom 

jordbruket och grofarbetet samt byggnadsverksamheten. 
fiäfle. Arbetstillgången har å m a n l i g a a f d e l n i n g e n varit dålig till följd af, att 

en hel del arbetsplatser genom den stora konflikten ännu äro afstängda. Till jordbru
ket har varit god tillgång på arbetskraft. — Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har tillgån
gen på arbetssökande varit ovanligt stor. 

SundsT»ll. Arbetstillgången dålig å m a n l i g a a f d e l n i n g e n . Stort öfverflöd på 
arbetskraft förefinnes. 

Norrbottens län. Ställningen à arbetsmarknaden är ungefär lika med föregående 
månad. På grund af den stora konflikten har ingen omsättning af arbetskraft ägt 
rum, hvarför Arbetsförmedlingen endast i ringa mån anlitats af arbetsgifvare och arbetare. 

b) Tillgången på arbetskraft. 

Öfverflöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Järnarbetare, byggnadsarbetare, lagerarbe
tare, bokhållare, expediter, åkeri- och 
grofarbetare. — Fabriksarbeterskor, stä
derskor, butiks- och kontorsbiträden. 

Gifta jordbruks- och ladugårdsarbetare med 
skyldighet för hustrurna att deltaga i 
mjölkning, springpojkar. — Tjänarinnor. 

Uppsala l in. 

Sågverksarbetare, jord- och stenarbetare, 
handels- och grofarbetare. 

Djurskötare till landtegendomar. 

Östergötlands län. 

Metall- och maskinarbetare, byggnadsar
betare. 

Gifta ladngårdsskötare och körkarlar. — 
Dugliga kokerskor, ensamjungfrur, hus-
jungfrnr. 

Norrköping. 

Inom de flesta yrken å mani. afdeln. ut
om jordbruksarbetare. — Kontorsflickor, 
butiksbiträden, hjälphustrur m. fl. 

Ladugårdskarlar, lärlingar i olika yrken 
— Mjölkerskor, kunniga tjänarinnor till 

stad och land. 

Karlskrona. 

Järnarbetare, stenarbetare, transportarbe
tare, grofarbetare. — Yngre tjänste
flickor. 

Ladugårdskarlar. — Mjölkerskor. 
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Kristianstads län. 

Byggnadsarbetare, grofarbetare. — Butiks
biträden, passgummor. 

Drängar och mjölkjungfrur till landet. 

Malmö. 

Inom alla yrken ä mani. afdeln. utom tjä
nare till landet. — Butiksbiträden, hus
hållerskor, kontorsstäderskor. 

Lagstadda tjänare till landet. — Mjölk
jungfrur, städerskor ensamjungfrur. 

Lund. 

Gtrof- och fabriksarbetare, springpojkar. — 
Tvätt- och rengöringsarbeterskor, upp-
Dasserskor. 

Jordbruksarbetare, alla slag. — Jungfrur 
till landet och ensamjungfrur, kunniga 
i matlagning, till staden, passflickor. 

Hälsingborg. 

liruiarbetare, järnarbetare, Byggnadsarbe
tare, fabriksarbetare, maskinister, han
delsarbetare, springpojkar, knskar, grof
arbetare m. fl. — Fabriksarbeterskor, 
butiksbiträden, serveringsflickor, spring-
flickor, hushållerskor, yngre tjänsteflic
kor, hjälpgummor. 

ugu ia ryKiare, uu ocn u n OKiooernyn-
ningen. — Mjölkjnngfrur, tjänsteflickor 
till landet, grofbagerskor, kunniga en
samjungfrur. 

Ystad. 

Mani. och kvinnl. tjänare till jordbruket. 

Eslöf. 

Daglönare. — Butiksbiträden, kontorsstä
derskor, hjälpkvinnor. 

Mani. och kvinnl. tjänare af alla slag till 
jordbruket. 

Skurup. 

Göteborg. 

Inom nästan alla yrken å mani. afdeln. 
— Butiks- och lagerbiträden, serve
ringsflickor, springflickor. 

Jordbruks- och ladugårdsarbetare. — Tjän
steflickor till stad och land. 

Karlstad. 

Jordbruksarbetare, bleck- och plåtslagare. 
— Tjänarinnor, knnniga i matlagning 

Örebro. 

Inom de flesta yrken å mani. afdeln. — 
Butiks- och handelsbiträden. 

Tjänare till husligt arbete. 

Gifle. 

Verkstadsarbetare, fabriks- och grofarbe
tare. — Husjungfrur, ensamjungfrur. 

Byggnadssnickare. 

SundsTall. 

Inom alla yrken. Dugliga kokerskor. 

Norrbottens län. 

Hotell- och kafépersonal. J orabruKsarbetare. 



742 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING AUGUSTI 1909 . 

Sveriges offentliga arbetsförmedling augusti 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter : a) manliga. 



SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING AUGUSTI 1909. 7 4 3 

Sveriges offentliga arbetsförmedling augusti 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 



7 4 4 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING AUGUSTI 1909. 

Sveriges offentliga arbetsförmedling augusti 1909. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling augusti 1909. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling september 1909. 
Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter : a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling september 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 



7 4 8 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING SEPTEMBER 1909. 

Sveriges offentliga arbetsförmedling september 1909. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling september 1909. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
Augusti månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 
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Sveriges offentliga 
Augusti månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 
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Sveriges offentliga 
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arbetsförmedling. 
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755 



7 5 6 SVERIGES OFFENTLIGA ARBETSFÖRMEDLING AUGUSTI 1909. 

Sveriges offentliga 
Augusti månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 
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Sveriges offentliga 
September månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909 . 
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Sveriges offentliga 
September månad 
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arbe t s förmedl ing . 

r 1909. 
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Sveriges offentliga 
September månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 
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Sveriges offentliga 
September månad 
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arbetsförmedling. 
år 1909. 



766 

Lifsmedelspriser å olika orter i 
Medelpris pr månad 



767 

riket oktober 1907—september 1909. 
för samtliga (28) orter. 



768 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under augusti månad år 1909. 
och medelpris. 

769 



770 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under augusti månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

771 



772 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under augusti månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

773 



774 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under augusti 
månad år 1909. 

Högsta, lägsta och medelpris. 



775 

Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under augusti 1909. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 



776 Lifsmedelspriser å olika orter i 
Högsta, lägsta 



riket under september månad år 1909. 
och medelpris. 

777 



778 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under september månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

779 



780 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under september månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 

781 



782 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under september 
månad år 1909. 

Högsta, lägsta och medelpris. 



Kreaturspriser 
783 

(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under september 1909. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 
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Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—sept. 1908 och jan.—sept. 1909. 
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De registrerade sjukkassorna och läkarvården. 

I planen för de svenska sjukkassornas verksamhet synes i all
mänhet icke ingå utbetalande af andra understöd än kontant sjuk-
hjälp samt begrafningshjälp. Likväl åtnjuta ett icke obetydligt an
tal kassors medlemmar dessutom äfven förmånen af fri läkarvård 
vare sig i förening med eller utan fri medicin. Kostnaderna för 
dessa utgifter bestridas i vissa fall af kassan, i andra fall af arbets-
gifvaren i det företag, bland hvars arbetare kassan bildats och under
stundom af både kassan och arbetsgifvaren gemensamt. De upp
gifter angående dessa omständigheter, som för de registrerade kas. 
sornas vidkommande lämnas i deras föreskrifna årliga statistiska 
redogörelser, hafva icke varit synnerligen fullständiga. Det har 
med deras ledning visserligen varit möjligt at t gifva en bild af den 
ungefärliga omfattning, i hvilken fri läkarvård och fri medicin åt
njutits af de registrerade kassornas medlemmar samt en föreställ
ning om huruvida kostnaderna för dessa förmåner bestridts af kassan, 
af arbetsgifvaren eller båda gemensamt. Ifrågavarande uppgifter 
hafva däremot icke angifvit några data till ledning vid bedömandet 
af det förhållande, i hvilket kassorna stå till af dem eller deras 
medlemmar anlitade läkare, eller rörande vissa andra i sammanhang 
härmed stående omständigheter. 

Frågan om sjukkassornas och läkarnes ställning till hvarandra-
synes emellertid äfven hos oss begynna tillvinna sig de intresserade 
parternas uppmärksamhet. Sannolikt torde väl i vårt land med vårt 
sjukkasseväsendes nuvarande organisation icke den kamp mellan 
sjukkassor och läkare finna någon egentlig jordmån, hvilken sedan 
åtskilliga år satt sin prägel på åtskilliga företeelser inom sjukför
säkringsverksamheten i den obligatoriska arbetarförsäkringens båda 
hufvudländer, Tyskland och Österrike. Men af erfarenheten från Dan
mark, där det frivilliga sjukkasseväsendet som bekant synnerligen 
kraftigt utvecklats, torde kunna slutas, a t t icke häller vår sjuk
kasserörelse kan hallas utanför nödvändigheten at t förr eller senare 
till allvarlig pröfning upptaga frågan om läkarvårdens utgörande. 
Åtskilliga tecken tyda på a t t detta spörsmål här måhända redan 
snart kan komma at t tränga inom de aktuellas ram. 

55-0820-» 
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Allmänna svenska läkarföreningen började redan för några år 
sedan intressera sig för ärendet och tillsatte en kommitté för dess 
utredning. Denna afgaf i februari 1907 sitt betänkande, hvilket ut
gick från den uppfattningen, at t läkarvårds åtnjutande inom kort 
skulle blifva en vida allmännare åtnjuten förmån inom de svenska 
sjukkassorna och a t t läkarne sålunda, »för a t t ej behöfva upplefva 
samma bit tra erfarenheter som kamraterna i grannländerna», borde 
på förhand precisera sin ståndpunkt i frågan. Kommitterade ansågo 
vidare, at t läkarkåren gifvetvis bör visa sjukkassorna tillmötes
gående, men at t den äfven bör kunna göra anspråk på at t sjuk
kasserörelsen vore välordnad. I sådant hänseende påyrkades stats
kontroll genom särskild sjukkasseinspektör, förbud mot flermedlem-
skap samt tillåtelse endast för personer med en årsinkomst under
stigande exempelvis 1,500 kr. a t t vara medlemmar af sjukkassa, 
som bekostar läkarvård. För det särskilda förhållandet till läkarne 
föreslogo kommitterade en reglering, där det borde bestämmas: 

»1) a t t intet ackord måtte få ingås med sjukkassa; 

2) a t t sjukvård åt sjukkassemedlemmar måtte honoreras efter 
beräkning per gång efter provinsialläkaretaxan plus andel i ett af 
hvarje sjukkassa lämnadt, t i l l medlemsantalet proportionellt arvode 
at t efter det utförda arbetets storlek fördelas årligen eller kvartals
vis mellan de läkare, som under det gångna året eller kvartalet be
handlat sjukkassans medlemmar; 

3) a t t fördelningen af dessa medel anförtros åt läkareföreningarnes 
styrelser; 

4) a t t aftal angående sjukvård på inga villkor måtte ske mellan 
sjukkassa och enskild läkare, utan uppgöras mellan sjukkassa och 
resp. läkareförenings styrelse; 

5) a t t alla af sjukkassemedlemmar begärda intyg måtte sär-
skildt, oafsedt ersättning för sjukvård, honoreras, nämligen: för in
träde i sjukkassa med 8 kr.; för intyg om arbetsoförmåga på grund 
af sjukdom, som läkaren nyligen behandlat och för hvars konsta
terande sålunda ej undersökning erfordras, med 1 kr.; för dylikt 
intyg, då särskild undersökning erfordras för afgifvande af intyget, 
med 3 kr.; för dylikt intyg, då särskildt besök i den sjukes hem 
erfordras för intygets afgifvande, ersättning enligt provinsialläkare
taxan.» 

Sveriges sjukkassors centralkommitté aflät med anledning af 
detta betänkande genom sitt verkställande utskott en skrifvelse till 
läkarföreningens fullmäktige, där utskottet hemställde, att kommit
téns förslag icke måtte af fullmäktige iipptagas till definitivt afgö-
rande, innan den blifvande sjukkassekonferensen (denna afhölls hösten 
1907) fått tillfälle a t t y t t r a sig därom. Dessutom föreslogs, att för
handlingar måtte åvägabringas mellan representanter för sjukkassorna 



DE REGISTRERADE SJUKKASSORNA OCH LÄKARVÅRDEN. 787 

och läkarne för at t utjämna möjligen uppkommande meningsskilj-
aktigheter angående de af läkarnes kommitterade föreslagna be
stämmelserna. 

Till svar på denna hemställan meddelade läkarföreningens sty
relse, att utskottets skrifvelse inkommit för sent för a t t enligt 
gällande stadgar kunna vid fullmäktiges sammanträde denna gång 
behandlas. Af hvad som vid detta sammanträde i ärendet före
kommit framginge emellertid, a t t föga utsikter funnes at t genom 
vidare underhandling uppnå något resultat beträffande den viktigaste 
punkten, enär läkarföreningens förtroendemän enhälligt beslutat göra 
det uttalandet, a t t intet ackord måtte få ingås med sjukkassa. 

Detta uttalande synes emellertid icke hafva mottagits med 
odelad tillfredsställelse bland Allmänna svenska läkarföreningens 
medlemmar. Med anledning af nämnda beslut anmälde nämligen 
Göteborgs läkarförening, a t t föreningen enat sig om, at t fullmäk
tiges beslut tills vidare icke måtte behöfva tillämpas af föreningens 
medlemmar. Dessutom ingafs förslag till ändring i Allmänna svenska 
läkarföreningens stadgar i syfte att beslut rörande »ekonomiska 
yrkesfrågor> borde för framtiden godkännas af resp. lokalföreningar, 
innan de blefve bindande för dessas medlemmar. 

Läkarföreningens styrelse behandlade på sammanträde den 7 
februari 1909 denna af Göteborgsföreningen gjorda hemställan. Här
vid beslöt styrelsen att till fullmäktige uttala, at t förhållandet mellan 
läkarne och sjukkassorna icke syntes knnna ordnas på ett för läkar
kåren tillfredsställande sätt, med mindre de kollektiva aftalen med 
sjukkassor upphörde och läkaren tillförsäkrades ersättning i mån af 
utfördt arbete. Någon kränkning af de läkares rät t , som nu inne
hade ackord med sjukkassor, kunde svårligen anföras som skäl mot 
et t godtagande af fullmäktiges tidigare beslut i ärendet, enär det 
aldrig torde hafva varit meningen a t t rubba redan ingångna aftal. 
I anslutning härtill hemställde styrelsen: 

»dels a t t fullmäktiges uttalande den 9 maj 1907 at t 'kollektiv
ackord småningom måtte afskaffas' bör så förstås, a t t det tillkommer 
hvarje lokalförening för sig at t besluta, när och i hvad mån det 
skall ske; 

dels att det i fråga om arvode för och omfattningen af sådana 
kollektivackord, så länge sådana ingingos, ankomme på vederbörande 
lokalförening at t härom uppgöra allmänna bestämmelser, börande 
dessa i hvarje fall upptaga öfverenskommelse beträffande det längsta 
afstånd från läkarens bostad, på hvilket denne vore skyldig att utan 
särskild ersättning besöka i ackordet inbegripen sjuk.» 

Allmänna svenska läkarföreningens fullmäktige behandlade vid 
sit t sammanträde den 20 maj d. å. denna styrelsens hemställan och 
beslöto med anledning häraf a t t förtydliga fullmäktiges tidigare ut-
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talande angående kollektivackord därhän, a t t de läkare, som vid 
beslutets fattande innehade dylika ackord, tydligen förklarades be
rätt igade at t fortfarande, sa länge de önska, bibehålla dem, äfven 
om förnyadt aftal mellan samma läkare och samma sjukkassa er
fordrades. 

Under det at t läkarnes centralorganisation sålunda i Sverige 
intagit samma ställning ti l l sjukkassornas kollektivackord som fler
talet läkare i de länder, där denna fråga vari t föremål för lifligare 
diskussion, och medan sjukkassornas allmänna representation hos oss 
icke uttalat sig direkt i ämnet1, så har i stället rörande utgörande 
iif den s. k. fria läkarvården, d. v. s. den läkarvård, som arbets-
gifvare bekostar för sin arbetspersonal, från arbetarhåll ett uttalande 
gjorts, hvilket är ägnadt at t tilldraga sig ett visst intresse. 

A ett sammanträde den 19 december 1907 med representanter 
för vissa industriella företag, där fri läkarvård fanns införd för 
arbetspersonalen, tillsattes en kommitté för utredande af möjligheten 
att förbättra denna läkarvård. Kommittén tillkallade vid sina öfver-
läggningar representanter för arbetarorganisationerna samt för sjuk
kasseförbundets verkställande utskott. 

Vid kommitténs förhandlingar uttalades allmänt missnöje med 
det sätt, hvarpå den nuvarande fria läkarvården utgjordes. Då 
denna emellertid i regel är ordnad genom kollektivackord mellan ar-
betsgifvaren och läkaren, kom detta uttalande a t t rikta sig mot 
ackordssystemets lämplighet och sålunda i själfva verket stödja All
männa svenska läkarföreningens uppfattning. Kommittén anförde i 
sitt betänkande bl. a., a t t det nuvarande systemet icke vore till
fredsställande, enär arbetarne genom dess bestämmelser vore hän
visade ti l l en viss, af arbetsgifvaren utsedd läkare, på hvilkens till
sättande de icke utöfvade något inflytande och för hvilken de så
lunda icke kunde få något förtroende. Likaså vore numera anlitande 
af specialister i ett stort antal fall nödvändigt och dessa besök måste 
oftast betalas af arbetarne själfva. I de flesta fall hade de läkare, 
som uppgjorde ackord med arbetsgifvaren, flera sådana ackord, samt 
dessutom en hel mängd andra uppdrag, hvilket gjorde, att mycket 
liten tid stode till läkarens förfogande at t sköta de arbetare han 
genom ackordet åtagit sig. Innebörden i ackordsprincipen syntes 
dessutom inbjuda till mindre noggrannhet. Arbetsgifvaren försökte 
nämligen af naturliga skäl at t nedpressa ackordspriset t i l l det minsta 
möjliga, hvarför läkarens arvode i många fall blefve minimalt, 
hvilket ju gifvetvis vore en bidragande orsak ti l l att läkarvården 
blefve mindre tillfredsställande. Önskade man sålunda förbättring 
härutinnan, måste det nuvarande ackordssystemet offras. 

1 Frågan diskuterades visserligen vid sjukkassekonferensen år 1907, men hän-
sköta till utredning. 
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Efter en längre motivering utmynnade kommittébetänkandet här
efter i följande sammanfattning: 

>Kollcktivackord bör ej ingås mellan arbetsgifvare och läkare. (Med kollektiv
ackord förstås öfverenskommelse mellan läkare och arbetsgifvare om läkarvård åt arbets
personal mot viss årlig ersättning, då fråga är om 40 personer och däröfver.) I stället 
bör arbetaren beredas tillfälle att besöka den läkare han önskar och arbetsgifvaren be
tala omkostnaderna härför eller ock bisträcka honom med en viss summa till omkost
naderna hvarjc gång läkare anlitas. 

Där ej arbetsgifvaren lämnar fri läkarvård enligt de principer här anförts, bör, där 
så är möjligt, personalen genom sjukkassa ordna läkarvården på lämpligaste sätt genom 
öfverenskommelse med läkarföreningen, samt betalning per besök, och skall arbetsgifva
ren utbetala visst belopp per år för bestridande af omkostnaderna till denna läkarvård. 

All uppgörelse med läkarföreningen skall vara i öfverensstämmelse med godkända 
villkor och förmedlas genom läkarföreningens styrelse. 

Med hänvisning till det anförda föreslår kommittén: 
l:o) att samtliga organisationer böra tillse, att på de arbetsplatser, där s. k. fri 

läkarvård finnes, denna förändras därhän, att arbetaren blir i tillfälle att besöka den 
läkare han önskar och att betalningen för läkarvården sker pr besök: 

2:o) a t t i den utsträckning, som är möjligt, sjukkassorna böra omhändertaga läkar
vården genom inrättande af en särskild klass för denna gren af försäkring: samt 

3:o) att arbetsgifvare bidraga med visst belopp per år för sina arbetare till denna 
läkarvård. > 

Vid ett offentligt möte i Stockholm den 23 april 1908 disku
terades förenämnda förslag, hvarvid mötet uttalade sig i öfverens
stämmelse med dettas hufvudsyfte. 

Det anmärkningsvärda förhållandet är således at t anteckna från 
här omhandlade frågas hittillsvarande behandling i värt land, a t t 
de tvänne enda positiva uttalanden, som förekommit rörande lämpli
gaste formen för läkarvårdens utgörande inom sjukkassorna, båda 
riktat sig mot kollektivackordet och att denna ståndpunkt intagits 
icke blott af de svenska läkarnes hufvudorganisation utan ock af 
representanter för ett antal sjukkassor, bland hvilkas förmåner före
kommer fri läkarvård, visserligen på arbetsgifvarens bekostnad. 

Då det redan i frågans nuvarande läge har synts vara af in
tresse a t t söka insamla något material från sjukkassorna för be
dömande af, i hvilken form den af kassorna bekostade läkarvården 
utgjordes, har Kungl. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik 
i början af innevarande år företagit en undersökning i frågan, hvars 
resultat härmed öfverlämnas ti l l offentligheten. 

Utredningen ifråga, hvilken verkställts af den sjukkassestatistiska 
afdelningen, afser förhållandena under år 1906, dä, såsom af det före
gående framgår, frågan om kollektivackordens upphörande ännu icke 
hade upptagits t i l l behandling af Allmänna svenska läkarföreningen. 
Undersökningen har inskränkts till att omfatta endast de registre
rade sjukkassor, hvilka enligt sina för år 1906 afgifna redogörelser 
under nämnda år för sina medlemmar utbetalat något belopp för 
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läkarvård, medicin eller sjukhusvård. Till dessa kassor, 517 till an
talet, utsändes frågeformulär, hvars innehåll framgår af aftrycket å 
nästföljande sida. Formuläret återsändes besvaradt af 479 kassor, under 
det at t från de öfriga 38 kassorna några upplysningar trots upprepade 
anmaningar icke kunnat inhämtas. Af de 479 inkomna svaren har vid 
bearbetningen hänsyn kunnat tagas endast till 407. I svaren från de 
öfriga kassorna ha antingen endast ofullständiga uppgifter meddelats 
eller ock ha de anförda siffrorna saknat inbördes öfverensstämmelse, 
och i båda fallen har trots korrespondens nödig rättelse icke vunnits. 

Resultatet af den bearbetning, för hvilken de insända formulären 
gjorts till föremål, meddelas i tabellerna I—III å sidd. 792—803. 
Hörande där anförda siffror må följande anmärkningar göras. 

Tab. I, som redogör för läkarvårdens bestridande inom de 407 
kassor, från hvilka slutgiltigt svar ingått, visar, att det i de flesta 
län i regel endast var några få kassor i hvarje stad eller å lands
bygden, som beredde sina medlemmar här åsyftade förmån. E t t 
undantag från denna regel synas endast Göteborgs och Bohus samt 
Malmöhus län göra. Af inom förstnämnda län registrerade sjuk
kassor (vid 1906 års slut) förekomma nämligen 40 % och af det sist
nämnda länets 22 % bland kassorna i tab. I . De städer i riket, 
hvilkas sjukkassor i större utsträckning bestredo kostnaderna för 
sina medlemmars läkarvård, återfinnas också inom de nyss anförda 
länen. Dit hörde sålunda Lund (10 af 21 registrerade kassor), 
Landskrona (14 af 20), Ystad (7 af 10) och Trelleborg (5 af 8) samt 
Göteborg (82 af 197). Inom andra delar af riket böra i detta sam
manhang nämnas endast Uppsala (7 af 12 kassor), Jönköping (6 af 
18), Växiö (5 af 13), Borås (9 af 18) samt Örebro (10 af 17)'. 

De redovisade 407 kassorna, af hvilka 239 voro stads- och 168 
landskassor, hade ett sammanlagdt medlemsantal af 70,324 och be-
stridde under år 1906 kostnaderna för läkarvård till ett belopp af 
132,048 kr. och 18 öre eller 1 kr. 98. öre i genomsnitt per medlem. 
Af dessa kassor vidkändes 344 med 51,681 medlemmar hithörande 
utgifter, för dem uppgående ti l l 77,338 kr . 19 öre, utan understöd af 
utomstående, medan 20 kassor med 5,918 medlemmar och utgifter för 
läkarvård å 13,123 kr. 93 öre delade denna kostnad med arbets-
gifvare, hvilka för ändamålet till nyssnämnda summa bidrogo med 
omkring 6/K> eller 7,833 kr. 84 öre. Inom 43 kassor med 12,725 med
lemmar erlade arbetsgifvare hela det för läkarvårdens bestridande 
utgifna beloppet eller 41,586 kr. 6 öre. 

Af de anförda siffrorna framgår bl. a., a t t den på hvarje sjuk
kassemedlem belöpande andelen af de för läkarvård utgifna beloppen 

1 Åtskilliga mindre städer med endast en eller ett ringa fåtal (högst 4) registre
rade kassor ha här icke medtagits. 
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Tab. I. Läkarvård inom regi-
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Tab. I. (Forts.) Läkarvård inom regi-
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inom den första gruppens kassor utgjorde 1 kr. 50 öre, inom den 
andra gruppen steg till 2 kr. 22 öre samt inom den tredje, där arbets-
gifvarne ensamma bestredo kostnaderna, uppgick till 3 kr. 27 öre 
Medlemmarne i dessa sistnämnda kassor synas alltså i bär förelig
gande afseende ha varit icke så obetydligt bättre ställda än de öfriga 
kassornas medlemmar. En blick pä tabellen visar, att de kassor, 
där arbetsgifvarne bestridt kostnaderna för medlemmarnes läkarvård, 
oftare voro belägna på landsbygden än i städerna samt att deras 
förekomst var mycket ojämnt fördelad bland länen, i det att dylika 
kassor alldeles saknades i 7 län och endast ägde en enstaka repre
sentant i hvardera af 7 andra län. 

Tab. 1 utvisar vidare, a t t förmanen af fri läkarvård åtnjöts 
endast af sjukkassemedlemmarne sjalfva i närmare 2/3 eller 261 af 
de redovisade kassorna med 47,325 medlemmar — något mer än 2/3 af 
samtliga, under det a t t inom återstoden eller 146 kassor med 22,999 
medlemmar nämnda understöd utgick jämväl till delägarnes anhöriga. 

Tnb. II redogör för de af föreliggande undersökning berörda 
kassornas uppgifter angående bestridande af kostnaderna för medicin. 
Af tabellen framgår, a t t denna förmån än mer sällan än fri läkar
vård synes ha kommit kassamedlemmarna till del. Inalles 97 kassor, 
hvaraf flertalet eller 70 . belägna å landsbygden, med 21,616 med
lemmar bestredo kostnaderna för fri medicin till ett belopp af 
62,395 kr. 45 öre eller 2 kr. 88 öre i genomsnitt per medlem. Af 
detta belopp bestredo 80 kassor med 15,029 medlemmar utan arbets-
gifvares understöd 32,934 kr. 54 öre, 6 kassor med 2,645 medlemmar 
med ett bidrag från arbetsgifvaren å 4,365 kr. 22 öre tillsammans 
13,743 kr. 20 öre, under det at t inom 11 kassor med 3,942 medlem
mar arbetsgifvarne ensamma iklädde sig ifrågavarande utgift till ett 
belopp af 15,717 kr. 71 öre. Inom sistnämnda kassor utgjorde den 
pä hvarje medlem kommande anparten af det för medicin utgifna 
beloppet 3 kr. 99 öre, hvilken summa öfverträffades inom de kassor, 
där såväl kassa som arbetsgifvare bidrogo till kostnaderna och där 
motsvarande belopp uppgick till 5 kr. 20 öre. Inom de kassor åter, 
som ensamma åtagit sig ifrågavarande utgifters gäldande, kommo 
däraf pä hvarje medlem ej mer än 2 kr. 19 öre. 

26 eller något mer än 1-4 af de i nyssnämnda sammanhang af-
sedda kassorna med 7,758 medlemmar beviljade fri medicin äfven till 
medlemmarnes anhöriga, under det at t återstoden, 71 kassor med 
13,858 medlemmar, reserverade denna förmån uteslutande för del-
ägarne själfva. 

E t t med frågan om beviljande af fri medicin nära samman
hängande spörsmål är det om den utsträckning, i hvilken kassorna 
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genom uftal med apotek lyckats reducera kostnaderna för medicinen. 
Enligt af här redovisade kassor meddelade uppgifter hade sådana 
aftal träffats endast af 25 kassor med tillsammans 6,647 medlemmar. 
Inom flertalet (16) af dessa kassor afsåg denna öfverenskommelse en 
kassan beviljad rabatt af 10 proc. å inköpta varor. 2 kassor åt-
nöjdes med 5, 6 med 6 proc. rabatt, under det a t t en kassa lyckats 
träffa aftal om 15 och en annan om 20 proc. rabatt. 

En annan härmed sammanhängande fråga är den om förekom
sten af fri s. k. förbandslåda för sjukkassemedlemmarnes räkning. 
Häröfver inhämtade uppgifter gifva vid banden, att sammanlagdt 
86 kassor hade tillgång till denna förmån, hvarvid i 25 fall å kassans, 
i 58 fall å arbetsgifvarens samt i 3 fall å kassans och arbetsgif-
varens gemensamma bekostnad. 

En ytterligare angelägenhet, rörande hvilken meddelanden frän 
kassorna begärts, har varit frågan om, huruvida kassans ansvarssedel 
godkännes såsom giltig borgen för fullgörande af kostnaderna för 
läkarvård, medikamenter och sjukhusvård. 212 bland de af under
sökningen berörda kassorna ha häröfver lämnat uppgifter. Af dessa 
framgår, att kassans ansvarssedel godkänts såsom säkerhet för full
görande af likvid för endast läkarvård inom 57 kassor, för endast 
medicin inom 5 och för endast sjukhusvård inom 46 kassor, äfven-
som för både läkarvård och medicin inom 7, för både medicin och 
sjukhusvård inom 5, för läkarvård och sjukhusvård inom 46 samt 
för såväl läkarvård och medicin som sjukhusvård inom likaledes 
46 kassor. 

Vid en sammanställning af de uppgifter rörande med läkare 
träffade aftal, som af kassorna infordrats, framgår, såsom tab. III 
visar, att dylika öfverenskommelser ingåtts af 277 eller något mer 
än 73 af de redovisade kassorna med ett sammanlagdt medlemsantal 
af 48,979. Likvisst synas endast 27 af dessa kassor med 4,500 med
lemmar ha bekräftat sin öfverenskommelse genom tryckt eller skrift
lig handling, medan de öfriga lia inskränkt sig till i muntlig form 
träffade öfverenskommelser. Dock torde för dessa sistnämnda kassors 
vidkommande vid öfverenskommelsens träffande anslutning ofta ha 
uttalats till ett inom orten af läkarne uppgjordt normalaftal om 
kollektivackord, hvilket i hufvudsakliga delar lagts till grund för 
öfverenskommelsen. 

Rörande de villkor, som i dessa öfverenskommelser aftalats, 
framgå af tab. I I I följande detaljer. Inom 138 kassor med 28,350 
medlemmar utgick arfvodet till läkaren med viss rund summa per år 
(årsackord), under det at t i ett ungefärligen lika stort antal eller 139 
kassor med ett likväl ringare antal medlemmar, eller 20,629, läkarens 
ersättning utbetalades med visst belopp per år och sjukkassemedlem. 
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Tab. II. Medicin inom regi-
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Tab. II. (Forts.) Medicin inom regi-
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Tab. III. Aftal med läkare. 
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Tab. III. (Forts.) Aftal med läkare. 
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Inom 37 kassor med 6,278 hade öfverenskommelse träffats endast 
rörande viss ersättning för undersökning af inträdessökande, hvilka 
fall i tab. I I I ej upptagits. 

Såsom af nedanstående tablå framgår, utgick årsackordet med 
synnerligen växlande belopp inom olika kassor. 

Inom 110 eller 80 proc. af kassorna utgick årsackordet således 
med ett belopp af högst 400 kr. Dessa kassor omslöto likväl icke 
mer än 64 proc. af medlemsantalet i samtliga af ofvanstående tablå 
berörda kassor. 46 proc. af kassorna, omfattande 38 proc. af hela 
nyssnämnda medlemsantal, betalade sitt årsackord med endast högst 
200 kr. Uträknas med ledning af de af hvarje uppgift angifna 
siffrorna den summa, som af kassor med årsackord erlägges per år 
och medlem, finner man, at t detta belopp växlade mellan så vidt 
skilda gränser som 21 öre och 8 kr. 43 öre. De lägsta beloppen 
förekommo nästan undantagslöst bland kassor med högst 200 kr. i 
årsackord: för dessa öfversteg arvodet per år och medlem i intet 
fall 1 kr. 20 öre. Arvoden öfver 3 kr. återfunnos i grupperna med 
årsackord å 301—400 kr. samt samtliga öfver 700 kr. Det vill så
ledes synas, som om de absolut högre ackorden betyda äfven en 
relativt väsentligt bättre ersättning åt läkaren. 

I genomsnitt för samtliga här berörda kassor utgjorde arvodet 
per år och medlem 1 kr. 86 öre. Enligt 1906 års officiella sjuk-

1 Årsackordets belopp för denna kassa 3,600 kr. 
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kassestatistik utgjorde antalet sjukdomsfall per 100 sjukkassemed
lemmar i hela riket 25. Med ledning af nyss anförda siffror skulle 
sålunda kunna antagas, att den ersättning en mot årsackord af sjuk
kassa anställd läkare åtnjöt för hvarje af honom hehandladt sjuk
domsfall utgjorde i genomsnitt 7 kr. 44 öre. 

Inom de 139 kassor, där läkararvodet utgick med visst belopp 
per år och medlem, växlade denna ersättning, enligt hvad nedan
stående tablå visar, mellan 50 öre och 6 kr. 33 proc. af kassorna, 
omfattande 38 proc. af medlemmame, hade öfverenskommit om en 
ersättning å mer än 1 kr. 50 öre och högst 2 kr. och 27 proc. af 
kassorna med endast 15 proc. af medlemmarne hade aftalat om ett 
arvode öfver 3 kr. intill högst 4 kr. Af de öfriga kassorna samlade sig 
de flesta eller 20 proc. af alla här berörda, omfattande 25 proc. af 
medlemmarne, kring e t t arvode å högst 1 kr. 50 öre, under det at t 
ett relativt fåtal betalade sina läkare med så högt arvode som mer 
än 4 kr. 

I genomsnitt för samtliga medlemmar i här omhandlade kasso 
utgick läkarersättningen med i kr. 65 öre, således med ett ej ovä
sentligt högre belopp än det som ofvan visade sig vara arvodet per 
år och medlem i de kassor, som betalade fixt årsackord. Till jäm
förelse med där meddelade siffra för den beräknade läkarersättningen 
per behandladt sjukdomsfall må anföras, a t t den enligt systemet 
viss summa per år och medlem aflönade läkaren skulle enligt nu 
angifna siffror utfå en ersättning af 10 kr. 60 öre per sjukdomsfall. 
Sistnämnda system skulle således i allmänhet ha varit gynnsammare 
för läkarne än anordningen med årsackord. 

De orter, inom hvilka enligt uppgifterna tryckta eller skriftliga 
aftal mellan kassa och läkare förekommo, voro Stockholm, Norr
köping, Jönköping, Växiö, Kalmar, Lund, Hälsingborg, Landskrona 
och Göteborg. Största tillämpning hade denna anordning tillvunnit 
sig i de båda sistnämnda städerna, där läkarföreningen eller läkarne 
i form af ett normalaftal fastställt vissa villkor, afsedda att i huf-
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vudsakliga delar lända ti l l efterrättelse vid ingående af hvarje spe-
cialaftal mellan en kassa och dess läkare. Dessa normalaftal voro 
af följande lydelse: 

1. Landskrona. 
Minimitaxa och öfriga villkor för sjnkknsseackord, antagna och fast

ställda af samtligc läkare i Landskrona. 

§ 1. 
Ackord med sjukkassa eller sjukhjälpsförening gäller för kalenderår. Läkare-

ar fvodet beräknas etter mcdlemmarnes antal, så. a t t årligen betalas minst 2 kronor för 
hvarje man och 1 krona tor hvarje kvinna: skall ackordet omfatta äfven niedlemmarnes 
familj i »familjeläkare»), ma det i intet tall för en s. k. hundramannaiorening under
stiga 400 kr. 

§ 2. 

Läkanvartvodet erlägges kvartalsvis senast inom en månad efter slutadt kvartal. 

§3. 
A c k o r d s l ä k a r e n ä r s k y l d i g a t t a fg i f t s f r i t t : 
it n der söka och utfärda intyg åt inträdessökande i sjukkassan, som med skriftlig 

anmälan frän dess styrelse infinna sig pä läkarens mottagningstimmar: 
behandla hvarje sjuk medlem, som under mottagningstiden medelst uppvisande af 

vederbörlig motbok styrker sig tillhöra kassan; 
besöka sängliggande sjuka medlemmar, frän hvilka anmälan ingått under för-

middagsniottaguiugen ; 
utfärda skriftligt intyg till sjukkassan, därest sjukhjälp anses behöflig. samt 

vid dödsfall utställa dödsattest äfven till kassan. 

§ 4. 
I ackordet ingå icke förlossningsfall, tandntdragningar. operationer eller utfärdande 

af andra attester eller intyg än, hvad ofvan hlifvit sagdt. 

§ 5. 
För sjuk- eller olycksfall, anmälda utanför mottagningstiden, betales 1 krona, då 

det gäller konsultation å mottagningsrummet, samt 2 kronor för besök i staden. 
Nattetid (kl. 9 e. m.—8 f. m.) ökas dessa arfvoden ti l l resp. 2 och 3 kronor. 

Om arfvoden. som i denna paragraf af ses, icke inbetalats kontant, ansvarar sjuk
kassan för desamma, och böra de emot läkarens specificerade kvitto af kassan inbetalas 
kvartalsvis eller månatligen. enligt öfverenskommelse. 

§ 6. 
Till medlems familj (jämför § 1) räknas hustru, barn under 17 är (eller däröfver. 

ifall de icke haft anställning eller regelbundet arbete utanför hemmet) samt orkeslösa 
inneboende föräldrar eller svärföräldrar. 

Tillämpas från ilen l:str januari 1906. 

2. Göteborg. 

Bestämmelser angående kollektirackord, gillade af Göteborgs läkare
förening 29/, 1904. 

Dessa bestämmelser äro icke afsedda att rnbba redan ingångna öfverenskommelser, 
och aftal kunna träffas äfven på andra grunder än de nedanstående under förutsättning 
att de underställas förtroendenämnden och vinna dess gillande. 
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1) Kollektivackord må omfatta arbetare och underordnad kontorspersonal vid 
fabriker, verkstäder, enskilda järnvägar o. s. v., samt medlemmar i sjukkassor. Ackor-
der knnna äfven omfatta medlemmarnes familjer. Till dessa räknas hustrur, i hemmet 
boende orkeslösa föräldrar och barn, som antingen ej fyllt 18 år eller som äro arbets-
odugliga. 

2i Till kollektivackord hörande medlem, som åtnjuter en årlig inkomst af 2,000 
kronor eller däröfver, har skyldighet att ersätta läkarvården särskildt. 

3) Arsarfvodet beräknas antingen ti l l lägst 4 kronor för ensam person och S kronor 
för familj eller också till 5 kronor för hvarje medlem. 

4) Vid ackord, omfattande medlemmar tillhörande ett och samma établisse
ment, där arsarfvodet enligt mom. 3 skulle öfverstiga 2,000 kronor, och där läkarnes 
arbete underlättas, antingen genom anställd sjuksköterska eller på annat sätt, må sär
skild öfverenskommelse om arfvodet träffas, dock så att detta icke sättes lägre än 
2,000 kronor. 

Som synes stipulera båda dessa aftal systemet med arvode per 
är och medlem som regel, hvarjämte Göteborgsaftalet medger upp
görelse per sjukdomsfall. Sistnämnda aftal fastslår väsentligt högre 
arvoden utan att erbjuda motsvarande större förmåner. Snarare 
vill det då synas, som skulle Landskronaaftalet i detta hänseende 
öfverträffa Göteborgsaftalet. Sålunda föreskrifves där exempelvis, 
a t t betyg öfver inträdessökandes hälsotillstånd utfärdas afgiftsfritt, 
medan dylikt betyg enligt Göteborgsaftalet skall särskildt ersättas. 
Dessutom uteslutas enligt sistnämnda öfverenskommelse sjukkasse
medlemmar med en inkomst å 2,000 kr. eller därutöfver från kon
traktets giltighetsområde och måste dessa sålunda utgifva särskild 
ersättning för sina sjukbesök. 

Eljes innehålla de båda aftalen i regel liknande bestämmelser. 
Sålunda gäller ackordet endast rådfrågning eller behandling å'mot
tagningstiden samt läkarebesök hos medlemmar, hvilka å samma tid 
låtit anmäla sin sjukdom. För i annan ordning tillkallad läkarhjälp 
ersattes särskildt, dock enligt reducerad taxa. Enligt båda aftalen 
utgifves särskild ersättning för besök nattetid (kl. 9 e. m.—8 f. m.), 
i Göteborg med väsentligt högre belopp än i Landskrona. Dessutom 
äro i båda aftalen behandlingen af förlossningar samt operationer, 
i Landskronaaftalet äfven tandutdragningar, undantagna från be
stämmelserna, och således föremål för särskilda öfverenskommelser 
parterna emellan. 

Till jämförelse med nu nämnda aftal meddelas här nedan jämväl 
i ordalydelse en angående fixt årsackord afslutad öfverenskommelse 
(från Göteborg). 

Jag N. N. (läkarens namn) förbinder mig härmed att ombesörja läkarevården inom X. 
(kassans namn) dagligen från kl. 8 f. m. till kl. 10 e. m. 

Telefon- och muntliga samtal om natten lämnas utan afgift. 
Nattbesök åtager jag mig för en afgift af (5) fem kronor för hvarje besök. Denna 

afgift skall medlem själf erlägga. 
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Läkarebetyg för inträdessökande i kassan lämnas för en afgift af en (1) krona. 
AU läkareskjats inom staden Göteborg betalas af mig. 
Kassan förbinder sig, att till Herr Dr. N. N. för läkarevården inom nämnda för

ening betala trehundra (300) kronor för år räknadt. 
Läkarearvodet betalas i förskott med hälften hvarje halfär. 
Dessa förbindelser gälla från och med den 1 jannari 1898 till och med samma 

års siat. 
Uppsägning af detta kontrakt skall ske tre (3) månader före förfallodagen, i annat 

fall anses detsamma ytterligare förnyadt på ett kalenderår. 
Detta kontrakt är npprättadt i två exemplar af hvilka vi tagit ett hvardera. 

Göteborg den 28 december 1897. 

Kassans namn. N. K. 
Underskrifter. Leg. läkare. 

De principer, som i dessa aftalsmönster fastslagits, ha i all
mänhet återfunnits inom de uppgörelser, som träffats mellan lä-
karne och kassorna såväl i här berörda tvänne städer som i öfriga 
samhällen, från hvilka tryckta eller skrifna aftal föreligga. Åt
skilliga öfverenskommelser stipulera emellertid särskild ersättning 
för läkaren i de fall, där han är nödsakad begagna skjuts, liksom de 
flesta aftal utsägas afse endast medlemmar, boende inom visst be-
gränsadt område, vanligen staden med dess närmaste förorter. Ofta 
förekomma vidare stadganden angående, huruvida familjemedlemmar 
äfven äro inbegripna i den öfverenskomna läkarvården och i så fall, 
hvilka som äro att räkna till familjen. Dit hänföras sålunda i regel 
ej hemmavarande barn öfver 17 eller 18 år, ej heller tjänstefolk. Ofta 
fastställas olika taxor för gifta och ogifta sjukkassemedlemmar äfven-
som för män och kvinnor. I regel betalas särskildt arvode — l à 
2 kr. — för utfärdande af betyg åt inträdessökande, hvaremot ut-
skrifvande af sjuk- och friskbetyg oftast sker afgiftsfritt. Vidare 
innehåller flertalet öfverenskommelser den bestämmelsen, at t läkaren 
må tillkallas per telefon endast därest stor skyndsamhet är af 
nöden. 

Några kassor slutligen ha meddelat, att de med läkare öfver-
enskommit om reducerad taxa för sjukhjälp å t sina medlemmar. I 
de fall, där beloppet angifvits, växlar detta mellan 1 och 2 kr. vid 
konsultation å läkarens mottagning samt 1 kr. 50 öre och 3 kr. vid 
läkarens besök i hemmet. 



Arbetslagstiftning i utlandet.1 

(Efter >Ànnnaire de la législation (in travail> samt >BnlIetin des Intemationalen 
Arbeitsamts.>) 

År 1903. 

Norge. 

L a g den 9 j u n i 1903 angående s ta t skon t ro l l öfver f a r t y g s sjö-

d u g l i g h e t . (Lov om Statskontrol med Skibes Sjödygtighed.) 
(Norsk Lovtidende. 1903, n:r 27.) 

Kungöre l se den 1 augus t i 1903 angående i n d u s t r i e l l a företags 
inde ln ing i r i skk lasse r j ä m l i k t l agen om olycksfa l l s försäkr ing af ar
be t a r e den 23 j u l i 1894. (Kongelig Resolution af l:ste August 1903.) 

(Norsk Lovtidende, 1903, s. 383.) 

Danmark. 

Kungöre l se den 23 maj 1903 angående m i n d e r å r i g a s användande 
t i l l a rbe t e inom vissa förvärfsgrenar i s t aden K ö p e n h a m n . (Bekendt-
gbrelse om en af Indenrigsministeriet godkendt Vedtœgt for Staden Kjöbenhavn 
angaaende Börns og unge Menneskers Arbejde i visse nasrmere bestetnte Arter af 
Ervervsvirksomhed.) 

(Lovtidenden, 1905, n:r 16 p. 55.) 

L a g den 15 maj 1903 med t i l l ä g g t i l l l agen om försäkr ing mot 
skada t i l l följd af o lycksfa l l i arbete , den 7 j a n u a r i 1898. (Lov om 
Tillœg til Lov n.r 4 af 7:de Januar 1898 om Arbejderes Forsikring mod Fölger 
af Ulykkestilfœlde i visse Virksomheder.) 

(Lovtidenden, 1903, n.r 48.) 

I s l a n d . 

L a g den 10 november 1903 angående l i f försäkr ing af sjömän, som 
bedr i fva fiske med däcks fa r tyg . (Lov om Livsforsikring for Söfolk, som 
drive Fiskeri paa Dceksfartöjer.) 

(Lovtidenden, 1904, n:r 47.) 

1 Forts, fr&n fMeddelanden» 1906, s. 775 ff. 
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T y s k l a n d . 

Kungöre l se den 30 j a n u a r i 1903 a n g å e n d e arbete i fabr iker för 
t i l l v e r k n i n g af p rese rva t ive r , säkerhetspessarer , suspensoirer o. d. 
(Bckanntitiachnng. betreffend den Betrieb ron Anlagen zur Hcrstellung ron Präser-
ratirs. Sicherheitspessarien. Suspensoiren und dergleichen; rom 30. Jämtar 1903.) 

(Reichsgesetzblatt, 1903, n:r 2.) 

Kungöre l se den 27 februar i 1903 angående minde rå r igas syssel
s ä t t a n d e vid beredn ing af växtfibrer , d ju rhå r , affall och lumpor . 
(Bekanntmachung. betreffend die Besehäftigung jugendlicher Arheiter bei der Be-
arbeitung ron Faserstoffen. Tierhaaren. Abfällen öder Lumpen.) 

(Reichsgesetzblatt, 1903, n:r 6.) 

Lag den 23 mar s 1903 om ä n d r a d lydelse af § 52 rö r an d e l ä t t 
ma t rose r s löner i sjölagen den 2 j u n i 1902. [Gesetz zur Abänderung der 
Seemannsordnung : vom 33. März 1903.) 

(Rcichsgesetzblatt, 1903, n:r 10.) 

Kungöre l s e den 24 m a r s 1903 angående m i n d e r å r i g a s använ
dande t i l l a rbe t e i s tenkolsgrufvor i Preussen , Baden och E l sass -
L o t h r i n g e n . (Bekanntmachung. betreffend die Besehäftigung jugendlicher Ar-
beiter auf Steinkohlenbergiverkcn in Preussen, Baden und Elsass-Lothringen : rom 
24. März 1903.) 

(Reichsgesetzblatt, 1903, n:r 11.) 

L a g den 30 m a r s 1903 angående b a r n s a n v ä n d a n d e t i l l a rbe te . 
(Gesetz. betreffend Kinderarbe.it in gcwerbliehen Betrieben.) Med historik. 

(Reichsgesetzblatt. 1903, n:r 14.) 

Kungöre l se den 24 a p r i l 1903 angående minde rå r igas och kvin
nors a n v ä n d a n d e t i l l a rbe te i f ab r ike r för t i l l v e r k n i n g af b ly f ä rge r 
och blysocker . (Bekanntmachung. betreffend die Besehäftigung ron Arbeiterin-
nen und jugendlichen Arbeitern in Bleifarben- und Bleizuckerfabriken; vom 24. 
April 1903.) 

(Reichsgesetzblatt, 1903, n:r 30.) 

Kungöre l se den 24 apr i l 1903 a n g å e n d e u t s t r ä c k t g i l t i ghe t s t i d 
af bes tämmelse rna r ö r a n d e m i n d e r å r i g a s och kv innors arbete , i § 11 
af kungöre l s en angående t i l l v e r k n i n g af c iga r r e r den 8 j u l i 1893. 
(Bekanntmachung, betreffend die Besehäftigung ron Arbeiterinnen und jugendlichen 
Arbeitern in den zur Anfertigung von Zigarren bestimmten Anlagen,- vom 24 
April 1903.) 

(Reichsgesetzblatt, 1903, n:r 20.) 

L a g den 10 maj 1903 angående förbud mot a n v ä n d a n d e af hv i t 
och g u l fosfor v id t i l l v e r k n i n g af t ä n d s t i c k o r o. d. (Gesetz. betreffend 
Phosphorziindwaren: vom 10. Mai 1903.\ 

(Reichsgesetzblatt, 1903, n:r 24.) 

http://Kinderarbe.it
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L a g den 25 maj 1903 angående ändrad lydelse af v i ssa de lar af 

Sjukförsäkr ingslagen. (Gesetz, betreffend weitere Abänderungen des Kranken-
rersicherungsgesetzes; rom 25. Mai 1903.) 

(Reichsgesetzblatt, 1903, n:r 28.) 

Kungöre l se den 26 maj 1903 angående i n r ä t t a n d e och dr i f t af 
fabr iker för t i l l v e r k n i n g af b ly fä rge r och a n d r a b lyprodukte r . (Be
kanntmachung . betreffend die Einrichfung und den Betrieb von Anlagen zur Her-
stellnng von Blcifarben und anderen Bietprodukten: rom 36. Mai 1!H)3.) 

(Reichsgesetzblatt, 1903, n:r 27.) 

Kungöre l se den 15 november 1903 angående m i n d e r å r i g a s och 
kv innor s användande t i l l a rbete i tegel fabr iker . (Bekanntmachung, be-
treffend die Besclnïftigung ron Arbeiterinnen und jugendlichen Arbeltern in 
Zieqeleien.) 

(Reichsgesetzblatt. 1903, n:r 43.) 

Kungöre l se den 15 november 1903 angående arbete i spannmål s -
kA r arnar . (Bekanntmachung. betreffend den Betrieb ron Getreidemiifilen ; vom 15. 
November 1903.) 

(Reichsgesetzblatt. 1903, n:r 43.) 

Kungöre l se den 15 november 1903 angående införande af ar-
be t s r a s t e r i indus t r ie l la företag för t i l l v e r k n i n g el ler l a g r i n g af 
tomasfosfatmjöl. (Bekanntmachung. betreffend die Einrichtung und den Betrieb 
gewerblicher Anlagen, in denen Thomasschlacke gemahlen öder Thomasschlacken-
mehl gelagert icird: rom 15. Xorember 1903) 

(Reichsgesetzblatt, 1903, n:r 43.) 

Kungöre l se den 17 november 1903 angående viss ä n d r i n g af för
teckningen öfver y r k e n i l a g e n om ba rna rbe t e den 30 mar s 1903. 
(Bekanntmachung, betreffend Abänderung des dem Gesetze iiber Kinderarbeit in 
gewerblichen Betrieben vom 30. März 1903 beigegebenen Verzeichnisses.) 

(Reichsgesetzblatt, 1903, n:r 47.) 

Kungöre l se den 17 december 1903 angående medgifvandet af 
v issa u n d a n t a g från bes tämmelse rna i lagen om barna rbe te den 30 
m a r s 1903. (Bekanntmachung, betreffend Ausnahmen von den Vorschriften des 
§§ 12 et 13, Abs. 1. des Gesetzes iiber Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben; vom 
17. Dez. 1903.) 

(Reichsgesetzblatt, 1903, n:r 47.) 

England. 

F ö r o r d n i n g den 5 j a n u a r i 1903 angående t i l l ä m p n i n g af vissa 
bes tämmelser i lagen om a rbe te i f ab r ike r och hand tve rk , 1901, på före
t a g för t i l l v e r k n i n g af k l äde r för pa r t i fö r sä l jn ing . (Order of the Secre-
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tary of State, dated Januari) 5, 1903, applying the provisions of section 116 of 
the Factory and Workshop Act 1901, with modifications, to wholesale tailoring.) 

(Statntory rules and orders, 1903, n:r 1.) 

F ö r o r d n i n g den 4 februar i 1903 med föreskifter t i l l förekom
mande af ohälsa i f ab r ike r . (The Sanitary Accommodation Order of 4th 
February 1903.) 

(Statntory rules and orders, 1903, n:r 89.) 

F ö r o r d n i n g den 5 februar i 1903 med n ä r m a r e föreskrifter rö
r a n d e de i 81 § af l agen om a rbe te i f ab r ike r och h a n d t v e r k , 1901, 
omförmälda u n d e r s ö k n i n g a r för u t f ä r d a n d e af sä r sk i lda o rdn ings reg le r 
för f a r l iga y rken . (Rules, dated February 5, 1903, made hj the Secretary of 
State under section 81 of the Factory and Workshop Act, 1901, for the condnct 
of inqniries held in pursuance of that section with regard to any draft régula
tions for dangerous trades.) 

(Statntory rules and orders, 1903, n:r 84.) 

F ö r o r d n i n g den 11 m a r s 1903 med sä r sk i lda bes tämmelser an
gående minde rå r igas a n v ä n d a n d e t i l l a rbe te na t t e t id å e lek t i ska 
s t a t ioner . (Order of the Secretary of State, dated March 11. 1903. granting 
special exceptions: as to night employment of young persons in electrical stations.) 

(Statntory rules and orders, li)03, n:r 187.) 

F ö r o r d n i n g den 11 mar s 1903 med sä r sk i lda bes tämmelser an
gående må l t i d s r a s t e r för m i n d e r å r i g a , som användas t i l l a rbe te à 
e l ek t r i ska s t a t ioner . (Order of the Secretary of State, dated March 11, 1903, 
granting special exceptions: as to meal hours in electrical stations.) 

(Statntory rnles and orders, 1903, n:r 188.) 

F ö r o r d n i n g den 22 a p r i l 1903 a n g å e n d e t i l l ä m p n i n g af v i ssa 
bes t ämmelse r i l agen om arbe te i f ab r ike r och hand tve rk , 1901, p å 
fö re tag för t i l l v e r k n i n g af filthattar. (Order of the Secretary of State, 
dated April 22, 1903, applying the provisions of section 116 of the Factory and 
"Workshop Act, 1901, with modifications, to the making of felt hats ) 

(Statntory rnles and orders, 1903, n:r 334.) 

F ö r o r d n i n g den 4 maj 1903 a n g å e n d e för vissa y r k e s g r e n a r 
s t a d g a d t u n d a n t a g från gä l l ande föreskr i f ter om förbud mot m a n l i g a 
m i n d e r å r i g a s öfver 16 å r a n v ä n d a n d e t i l l a rbe te na t t e t id . (Order of the 
Secretary of State, dated May 4, 1903, ejctending special exceptions: Employment 
at night of male young persons above 16.) 

(Statntory rules and orders, 1903, n-.r 363.) 

Förordning den 18 juni 1903 angående kvinnors öfvertidsarbete 
vid t i l l ve rkn ingen af j u l - och n y å r s k o r t . (Order of the Secretary of State, 
dated June 18, 1903, with regard to the overtime employment of women in the 
making of Christmas and New Year Cards.) 

(Statntory rnles and orders, 1903, n:r 506.) 
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F ö r o r d n i n g den 19 j u n i 1903 angående för hand bedrifven fil-
h u g g n i n g . (Régulations, dated June 19, 1903, made by the Secretary of State 
for the process of filecntting by hand.) 

(Statutory rules and orders, 1903, n:r 507.) 

F ö r o r d n i n g den 14 j u l i 1903 angående medgifvande af sä rsk i lda 
undan tagsbes t ämmelse r för må l t i d s r a s t e r i j ä rn - och s t å lg ju t e r i e r i 
Sko t t l and . (Order of the Secretary of State, dated July 14, 1903 granting 
special exceptions: as to meal hours in iron and steel foundries in Scotland.) 

(Statutory rules and orders, 1903, n:r 566.) 

L a g den 14 a u g u s t i 1903 angående ba rns a n v ä n d a n d e t i l l a rbe te . 
(An act to make better provision for regulating the employment of children, 14th 
August 1903.) 

(Cbapter 45.) 

F ö r o r d n i n g den 23 oktober 1903 angående medgi fvande af sär
sk i lda undan t agsbes t ämmel se r för minde rå r igas och kv innors an
v ä n d a n d e t i l l a rbe te i mejerier. (Order of the Secretary of State, dated 
October 23, 1903, granting special cxeptions: creameries.) 

(Statntory raies and orders, 1903. n:r 893.) 

F ö r o r d n i n g den 2 november 1903 angående medgi fvande af vissa 
undan tagsbes t ämmel se r för t v ä t t n i n g af l innek läder etc . (Order 
of the Secretary of State, dated November 3, 1903, granting special exceptions: 
linewashing, etc.) 

(Statntory rules and orders, 1903, n:r 934.) 

F ö r o r d n i n g den 11 november 1903 angående sä t t e t för offentlig
görande af t i l l äggsbes tämmelser t i l l l agen om barnarbe te , 1903. 
(Order, dated November 11, 1903, made by the Secretary of State, under section 
4 of the employment of Children Act. 1903, directing mode of publication of 
byelatcs.) 

(Statntory rules and orders, 1903, n:r 958.) 

F ö r o r d n i n g den 21 november 1903 angående t i l l v e r k n i n g af elek
t r i s k a ackumula tore r . (Régulations, dåtid November 31, 1903, made by the Se
cretary of State for the manufacture of electric accumulators. i 

(Statutory rules and orders, 1903, n:r 1004.) 

F ö r o r d n i n g den 17 december 1903 angående t i l l ä m p n i n g af v i s sa 
bes tämmelser i lagen om fabr iker och hand tve rk , 1901, på företag för 
t i l l v e r k n i n g af bek l ädnadspe r sed l a r . (Order of the Secretary of State, 
dated December IT, 1903, applying the provisions of section 116 of the Factory 
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and Workshop Act, 1901. with modifications, to the manufacture of wearing 
apparel.) 

(Statntory raies and orders, 1903, n:r 1086.) 

F ö r o r d n i n g den 29 december 15)03 angående u t s t r ä c k a n d e af 
t i l l s t ånde t för k v i n n o r s ö fve r t i d sa rbe t e t i l l vissa y rkesg rena r . (Order 
of the Secretary of State, dated December 29, 1903, with regard to the overtime 
employment of u-omen.) 

(Statntory rules and orders, 1903, n:r 1156.) 

F ö r o r d n i n g den 30 december 1903 med ä n d r a d e föreskrif ter rö
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 v i ssa bager ier . {Order of the Sec
retary of State, dated December 30, 1903, modifying the proportion of cubic feet 
of space to be proviiled in certain bakehouses.) 

(Statntory rules and orders, 1903, n:r 1157.) 

Frankrike. 

Kungöre l s e den 14 mars 1903 a n g å e n d e fö ränd r inga r i högre 
a r b e t s r ä d e t s s a m m a n s ä t t n i n g och v e r k s a m h e t . (Décret du H mars 1903 
portant réorganisation du Conseil supérieur du travail.) 

(Journal officiel, s6/s 1903.) 

K u n g ö r e l s e den 28 m a r s 1903 a n g å e n d e t i l l ä m p n i n g i A l g e r i e t 
af l agen om i t j ä n s t a n s t ä l l d a personers r ä t t a t t b ibehå l las v id sin 
a n s t ä l l n i n g i händelse de i n k a l l a s t i l l r epe t i t ionsöfn ingar vid a rmén 
eller landtvärnet den 18 ju l i 1901. (Décret du 28 mars 1903 rendant exé
cutoire en Algérie la loi du 18 juillet 1901.) 

(Journal officiel, >/« 1903.) 

L a g den 31 m a r s 1903 ( u t d r a g af finanslagen) angående å t g ä r d e r 
för f ö r b ä t t r i n g af g r u f a r b e t a r n e s lif- och inva l id i t e t s rän to r . (Loi du 
31 mars 1903 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de 
l'exercice 1903.) 

(Journal officiel. ",s 1903.) 

L a g den 11 j u l i 1903 om ä n d r a d lyde lse af lagen a n g å e n d e s k y d d 
mot y r k e s f a r a s a m t fö rekommande af ohälsa för a rbe ta re i affärs-
och s t a t s fö re tag den 12 j u n i 1893. (Loi du 11 juillet 1903 sur l'hygiène 
et la sécurité des travailleurs dans les établissements commerciaux et les établisse
ments de l'État.) 

(Journal officiel, " i 1903.) 

K u n g ö r e l s e den 14 a u g u s t i 1903 angående ä n d r a d lydelse af 
bes tämmelsen r ö r a n d e b y g g n a d s a r b e t e n i kungöre l sen om arbe t s t idens 
l ängd och söndagshv i l a den 4 j u l i 1902. (Décret du li août 1903 modi
fiant le décret du i juillet 1902 déterminant les dérogations relatives à la durée 
du travail et du repos hebdomadaire.) 

(Journal officiel, '•/» 1903.) 
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L a g den 31 december 1903 angående försä l jn ing af t i l l a rbe t a re 
e l le r n ä r i n g s i d k a r e för bearbe tn ing , repara t ion e. d. ö fver lämnade 
föremål, hv i l ka af ä g a r n e unde r loppet af t v å å r icke a fhämta t s . 
(Loi du 31 décembre 1903 relative à la vente des objets abandonnés chez les 
ouvriers et industriels.) 

(Journal officiel, "/« 1904.) 

Belgien. 

F ö r o r d n i n g den 31 mar s 1903 angående ändrad lyde l se af v issa 
bes tämmelse r r ö r ande minde rå r iga s och kv innors arbete i förordnin
gen om beredande af har - och k a n i n h u d a r den 19 februar i 1895. 
(Arrêté royal du 31 mars 1903 portant modifications à l'article 5 de l'arrêté royal 
du 19 février 1895 concernant la préparation les peaux de lièvres et de lapins.) 

(Moniteur, "/t 1903.) 

F ö r o r d n i n g den 31 m a r s 1903 angående ändrad lydelse af vissa 
bes tämmelser rö rande minde rå r iga s och kv innors arbete i förordnin
gen om p a p p e r s t i l l v e r k n i n g den 26 december 1892. (Arrêté royal du 
31 mars 1903 portant modifications à l'arrêté royal du 36 décembre 189:1 concer
nant la fabrication du papier.) 

(Moniteur, "/« 1903.) 

F ö r o r d n i n g den 21 apr i l 1903 angående ä n d r a d lyde lse af vissa 
bes tämmelser rörande m i n d e r å r i g a s och kv innor s a rbe te i förord
n ingen om sågve rks indus t r i en den 19 februar i 1895. (Arrêté royal du 
31 avril 1903 portant modifications à l'article 6 de l'arrêté royal dn 19 février 
1895.) 

(Moniteur, »/« 1903.) 

L a g den 20 a u g u s t i 1903 angående ä n d r a d lydelse af v issa be

s tämmelse r rö rande p remie rnas s tor lek i lagen om ålderdomsförsäk

r ing den 10 maj 1900. (Loi du 30 août 1903 modifiant la loi du 10 mai 
1900 sur les pensions de vieillesse.) 

(Moniteur, 3.9 1903.) 

F ö r o r d n i n g den l oktober 1903 angående t i l l ä m p n i n g inom väf-
nads indus t r i en af lagen om a rbe te t s u p p m ä t n i n g den 30 j u l i 1901. 
Arrêté royal du 1"' octobre 1903 concernant l'application à l'industrie du tissage 
de la loi du 30 juillet 1901 réglementant le mesurage du travail des ouvriers.) 

(Moniteur, ">,io 1903.) 

F ö r o r d n i n g den 15 december 1903 angående v i l lkoren för å t 
n ju t ande af vissa i lagen om å lde rdomsförsäkr ing den 10 maj 1900 
omförmälda bidrag. (Arrêté royal du 15 décembre 1903 concernant l'allocation 
des primes d'encouragement et la subvention annuelle de 3 francs en matière de 
pensions de vieillesse.) 

(Moniteur, ".'« 1903.) 
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L a g den 24 december 1903 angående e r s ä t t n i n g för s k a d a t i l l 
följd af olycksfal l i a rbe te . (Loi du 24 décembre 1903 sur la réparation des 
dommages résultant des accidents du travail.) Med historik. 

(Moniteur, 28, 29, u:r 63.) 

S ä r s k i l d a fö rordn ingar med uppg i f t â v issa s l ag af a rbe t ss tä l l en , 
som ä r o a t t anse som f a r l i ga , o sunda el ler o lämpl iga . [Arrêtés royaux 
relatifs au classement d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes.) 

Nederländerna. 

K u n g ö r e l s e den 2 februar i 1903 angående fas t s t ä l l ande af "vissa i 
lagen om s k a d e e r s ä t t n i n g v id olycksfal l i a rbe te , 1901, omförmälda 

lönebelopp. (Besluit van den 2den Februari 1903, houdende, vaststelling der 
loonbedragen bedoeld in artikel 7. sub / / / , der ongevallenwet 1901) 

(Staatsblad. 1903, n:r 63.) 

Kungöre l se 16 m a r s 1903 med n ä r m a r e föreskrif ter angående 
t i l l ä m p n i n g e n af 4 § af lagen om a r b e t e i fabr iker och h a n d t v e r k 
den 5 maj 1889. (Besluit van den 16<i"> Maart 1903. tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestunr, als bedoeld bij art. i der arbeidswet.) 

(Staatsblad. 1903. n:r 83.) 

Kungöre l se den 16 m a r s 1903 angående ändrad lydelse af v i ssa 
be s t ämmel se r i l agen om s k y d d mot y rkes f a r a , sådan denna n u m e r a 
l y d e r j ä m l i k t kungöre l sen den 3 f eb rua r i 1902. (Besluit can den 16den 
Maart 1903, houdende wijziging van het Jconinklijk besluit van den 7den December 
1896 tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld bij de 
artikelen Ii en 7 der Veiligheidswet. zooals dat is gewijzigd bij koninklijk besluit 
van den 3den Februari 1903.) 

(Staatsblad, 1903, n:r 84.) 

Kungöre l s e den 18 m a r s 1903 med n ä r m a r e föreskr i f ter angående 
kv innors a n v ä n d a n d e t i l l a rbe te vid be redn ing af sill j ä m l i k t 5 § a f 
l a g e n om a rbe te i f ab r ike r och h a n d t v e r k den 5 maj 1889. (Besluit 
van den 18l'rn Maart 1903, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld bij artikel 5. 4d' lid, der arbeidsioet.) 

(Staatsblad, 1903. n:r 86.) 

L a g den 11 ap r i l 1903 med t i l l ä g g t i l l och ä n d r a d lyde l se af 
v i s sa s t adganden om t v å n g och ho t i s t raff lagen. (Wet van den 11den 
April 1903 tot aanvulling en icijziging van het wetboek van strafrecht.) 

(Staatsblad, 1903, n:r 101.) 

Kungöre l s e den 24 a p r i l 1903 med n ä r m a r e föreskr i f ter angå
ende de i 12 § af l agen om a rbe te i f a b r i k e r och h a n d t v e r k samt 9 
§ a f lagen om s k y d d mot y rkes fa ra omförmälda y rkes inspek tö re r s 
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och a n d r a t j ä n s t e m ä n s verksamhet och befogenhet. (Besluit van den 
24de" April 1903, tot regeling van den werhkring en de bevoegdheden van de bij 
artikel 12 der Arbeidswet en artikel 9 der Veiligheidswet bedoelde inspecteurs en 
verdere ambtenaren.) 

(Staatsblad, 1903, n:r 107.) 

L a g den 27 apr i l 1903 angående ä n d r a d lyde lse af 10 § af lagen 
om fosfortändstickor, 1901. (Wet van den 27'ten April 1903, tot wijziging 
der Phosphorluciferswet 1901.) 

(Staatsblad, 1903, n:r 134.) 

L a g den 24 ju l i 1903 med föreskrif ter t i l l förekommande a f a t t 
för s a m m a olycksfal l å tn ju tes e r s ä t t n i n g j ä m l i k t l agen om olycks
fa l lsförsäkr ing, 1901, s amt förmånen af pension el ler unders töd från 
s t a t skassan . ( Wet van den 24""> Juli 1903, ter voorkoming van gelijktijdig 
genot van wegens hetzelfde feit toegekende tijdelijke uitkeering of rente ingevolge 
de ongevallenivet 1901 en pensioen of onderstand ten läste van den Staat.) 

(Staatsblad, 1903, n:r 245.) 

Luxemburg. 

F ö r o r d n i n g den 23 j a n u a r i 1903 med nä rmare föreskrif ter an
gående t i l l ämpn ingen af lagen om obl iga tor isk o lycksfa l l s försäkr ing 
den 5 ap r i l 1902. {Arrêté grand-ducal du 33 janvier 1903 concernant le projet 
de règlement général d'exécution de la loi du 5 avril 1902, sur l'assurance obliga
toire des ouvriers contre les accidents.) 

(Mémorial, "<\ 1903.) 

F ö r o r d n i n g den 23 j a n u a r i 1903 angående sky ld ighe ten för af 
l agen om obl iga tor isk o lycksfa l l s försäkr ing den 5 apr i l 1902 berörda 
företag a t t l ä m n a vissa uppgi f te r . (Arrêté du 23 janvier 1903 concernant 
la déclaration des entreprises soumises à l'assurance-accident.) 

(Mémorial, «/> 1903.) 

F ö r o r d n i n g den 23 j a n u a r i 1903 angående meddelande af u p p 
gif ter j ä m l i k t lagen om obl iga tor i sk o lycksfa l l s försäkr ing den 5 ap r i l 
1902. (Arrêté du 23 janvier 1903, concernant les déclarations et les enquêtes 
d'accident.) 

(Mémorial, 24/1 1903.) 

F ö r o r d n i n g den 4 ap r i l 1903 med fas ts tä l lande af s t a d g a r för 
o lycksfa l ls försäkr ingsföreningen. (Arrêté du i avril 1903, portant approba
tion des statuts de l'Association d'assurance contre Us accidents.) 

(Mémorial, 4/4 1903.) 

K u n g ö r e l s e den 23 apr i l 1903 med n ä r m a r e föreskrif ter angående 
r i skklasser m. m. j ä m l i k t l agen om obl iga tor i sk o lycksfa l l s försäkr ing 

57—09204 
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den 5 ap r i l 1902. (Arrêté ministériel du 23 avril 1903, fixant les classes 
les coefficients de risques en matière d'assurance-accidents.) 

(Mémorial, ' s 1903.) 

L a g den 15 j u n i 1903 angående s k y d d mot y r k e s f a r a samt före
k o m m a n d e af ohä lsa för a rbe ta re i i n d u s t r i e l l t y r k e samt affärsföretag. 
(Loi riv, lö juin 1903 concernant la sécurité et la santé des ouvriers employés 
dans les entre/irises industrielles et commerciales.) 

(Memorial, "/« 1903.) 

F ö r o r d n i n g den 12 augus t i 1903 angående o lycksfa l l s försäkr ings-

föreningens rörelse. {Arrêté du 12 août 1903 concernant la comptabilité de 
l'Association d'assurance contre les accidents.) 

(Mémorial, ". s 1903.) 

Schweiz. 

Föro rdn ing den 25 a u g u s t i 1903 angående t i l l ä m p n i n g af lagen 
om a rbe t s t i dens l ängd den 19 december 1902 på i p o s t v e r k e t ans t ä l l de 
t j ä n s t e m ä n och be t jän te . (Ordonnance du Conneil federal, en date du 
25 août 1903, relative à l'exécution, en ce qui concerne le service postal, de la loi 
fédérale concernant la durée du travail dans l'exploitation des entreprises de 
transport et de communications.) 

(Recueil officiel, p. 634.) 

K u n g ö r e l s e den 22 sep tember 1903 med n ä r m a r e föreskr i f ter an
gående t i l l ä m p n i n g af l agen om a rbe t s t idens l ängd den 19 de
cember 1902 på den v id j ä r n v ä g a r och å n g f a r t y g a n s t ä l l d a perso
nalen . (Règlement d'exécution, en date du 22 septembre 1903, pour la loi fédérale 
concernant la durée du travail dans l'exploitation des entreprises de transport et 
de communications.) 

(Recueil officiel. XIX, p. 643.) 

Aargau. 

F ö r o r d n i n g den 17 m a r s 1903 angående i n r ä t t a n d e af s t a t san
s t a l t e r för offentlig arbetsförmedl ing. (Verordnung betreffend die Staatliche 
Arbeitsvrrmittlung; com 17. März 1903.) 

L a g den 26 maj 1903 angående kv innors a n v ä n d a n d e t i l l a rbe te 
i i ndus t r i e l l t y r k e . (Gesetz betreffend den Schutz der Arbeiterinnen; vom 26. 
Mai 1903.) 

Tessin. 

F ö r o r d n i n g den 4 j u n i 1903 med n ä r m a r e föreskrif ter angående 
a rbe ts löners u tbe t a l ande j ä m l i k t vissa s t adganden i fö rbunds lagen 
om a rbe t e i indus t r i e l l t y r k e den 26 j u n i 1902. (Ordonnance du Conseil 
d'État du canton de Tessin, en date du 4 juin 1903, sur le travail dans les 
entreprises.) 
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Wallis. 

L a g den 21 november 1903 angående lä r l ingsväsende t . (Loi du 
21 novembre 1903 sur l'apprentissage.) 

Österrike. 

F ö r o r d n i n g den 2 februar i 1903 angående t i l l ä m p n i n g af be
s t ämmelse rna i lagen den 28 j u l i 1902 rö rande o rdnande t af arbetsför
hå l l andena för vid j ä r n v ä g e n s v e r k s t ä d e r samt vid med den ord inar ie 
j ä rnvägsdr i f ten icke s a m h ö r a n d e j ä r n v ä g s b y g g n a d ans t ä l ld per
sonal. iVerordnung des Eisenbahnministeriums rom 2. Februar 1903, icomit 
Bestimmungen behitfs JDurchfilhrung des Gesetzes rom 28. Juli 1902, betreffend 
die Regelmig des Arbeits-Verhältnisses der bei Regiebauten ron Eisenbuhnen und 
in den Hilfsaimtnlten derselben rerirendeten Arbeiier. getrnffen werden.) 

(Reiohsgesetzblatt. 1903, n:r 28.) 

Ungern. 

Kungöre l se den lo j u n i 1903 angående förbud mot arbete p ä 
sön- och he lgdagar . 

(Budapesti Közlöny, " , 1903.) 

Kungöre l se den 2 december 1903 angående å t g ä r d e r t i l l skydd 
för a rbe ta res hälsa i före tag för beredning af häst-, nöt- el ler sv inhå r . 

(Budapesti Közlöny, 1903, n:r 291.) 

Italien. 

Kungöre l se den 29 j a n u a r i 1903 med n ä r m a r e föreskrifter an
gående t i l l ämpningen af lagen om m i n d e r å r i g a s och kv innors an
vändande t i l l a rbe te , den 19 j u n i 1902. (Regolamento per lesecuzione dello, 
legge sul lavoro délie donne e dei fanciidli.) 

(Racoolta ufflciale dellc legge e dei decreti del Regno d'Italia, 1903, p. 124.) 

K u n g ö r e l s e den 29 j a n u a r i 1903 angående i n r ä t t a n d e af en b y r å 
för. a rbe t ss ta t i s t ik . (Regolamento per Vesecuzione della legge del 29 giugno 
1902, per VUfficio del lavoro.) 

(Eaccolta afficiale, 1903, p. 188.) 

Kungöre l se den 7 maj 1903 angående v i d t a g a n d e af å t g ä r d e r 
t i l l förekommande af olycksfal l v id j ä rnvägsdr i f t . (Regolamento per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelV esereizio delle strade ferrate.) 

(Raccolta afficiale, 1903, p. 1159.) 
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L a g den 29 j u n i 1908 angående ä n d r a d lydelse af vissa bes t äm
melse r i lagen om o lycksfa l l i a r b e t e den 1 t m a r s 1898. {Legge che 
modifica Vältra del 17 marzo 1898, per gli infortuni degli opérai sid lavoro, 39 
giugno 1903.) 

(Raccolta uffidale. 1903. p. 1732.) 

F ö r o r d n i n g den 13 december 1903 med nä rmare föreskrif ter an
gående e r sä t tn ingsbe loppens fördelning t i l l genom olycksfal l i a rbe te 
dödade a rbe t a r e s ef ter lefvande. [Regio decreto, che détermina la ripartizione 
délie indennita dovute ai disccndenti di opérai morti per infortuni sul lavoro.) 

(Raccolta nftieiale. 190S, n:r 509.1 

F ö r o r d n i n g den 13 december 1903 med fas t s t ä l l ande af regle
mente rö r ande p remie r , e r sä t t n ingsbe lopp och tariffer för Na t iona l -
k a s s a n för o lycksfa l l s försäkr ing . (Regio decreto che approra il Regolamenti, 
dei premi e delle indennita e le Tariffe délia Cassa nazionale di assicurazione 
per gl'infortnni degli opérai sul laroro.) 

iGazzctta nfficiale. 19(14. n:r 15.) 

Spanien. 

Kungöre l s e den 30 apr i l 1903 a n g å e n d e i n r ä t t a n d e af et t r åd 

för sociala reformer. [Real decreto del 30 abril 1903 sobre el establecimiento 
de «ti Institiito de Reformas Sociales.) 

(Gaceta de Madrid. »»,« 1903.) 

Kungöre l se den 8 j u l i 1903 med n ä r m a r e föreskrif ter angående 
t i l l ämpn ingen af bes t ämmelse rna a n g å e n d e för lus t e l ler minskn ing af 
a r b e t s f ö r m å g a n i l agen om olycksfa l l i a rbete den 30 j a n u a r i 1900. 
(Reglamento para la declaracion de incapaeidades por causa de accidentes de 
trabajo. ) 

(Gaceta de Madrid. >° i 1903.) 

K u n g ö r e l s e den 24 a u g u s t i 1903 angående i n r ä t t a n d e af or t s -
och p r o v i n s u t s k o t t för social reform. yReal orden sobre juntas locales y 
provinciales de reformas sociales.) 

(Gaceta de Madrid. 25 8 1903.) 

Ryssland. 

F ö r o r d n i n g den 22 mar s /2 a p r i l 1903 med fas ts tä l lande af straff-

la gen. Annuaire meddelar ett utdrag af lagen, rörande brott möt mellan arbetsgifvare 
och arbetare träffad öfvcrenskommelse. 

(Sobranie onzakomenii. 1903, n:r 88.) 

Kungöre l se den 8,21 maj 1903 med fas t s tä l l ande af föreskrif ter 
r ö r ande a r b e t s a n s t ä l l n i n g i kv icks i l fvergrufvor och kvicks i l fverhyt tor . 

(Sobranie onzakomenii, 1903, n:r 1394.) 
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L a g den 2/15 j u n i 1903 angående e r s ä t t n i n g å t a rbe ta re och 
t jäns temän s a m t deras anhör iga för skada t i l l följd af olycksfall i 
a rbe te i f abr iker och grufvor . 

F ö r o r d n i n g den 19 j u n i 2 j u l i 1903 angående va l af s t a ros t e r 
eller ä lds te (a rbe ta rde legerade) och dessas ve rksamhet . 

iSobranie oazakomenii, 1903, n:r 792.) 

Kungöre l se den 18 september /1 oktober 1903 angående ä n d r a d 
lydelse af bes tämmelserna om öfver t idsarbete i förordningen den 20 
september 3 oktober 1897 rö rande a rbe t s t idens l ä n g d och fördelning. 

(Sobranie oazakomenii, 1903, n:r 1393.) 

Bulgarien. 

L a g den 20 j u n i / 3 j u l i 1903 angående h a n d t v e r k e t s och y r k e s 
fö ren ingarnas organisa t ion . (Zakon za organizatsiia na zanaïatitié i esnaf-
skitié sdroujaraniia.) 

(Drjaven Viestnik, »/ . 1903, p. 134.) 

Britiska Australien. 

Tasmanien. 

L a g den 28 november 1903 angående ä n d r a d lyde l se af v i ssa 
bes tämmelser i l a g 16 om e r s ä t t n i n g å t genom olycksfal l i ar
bete dödade personers efterlefvande. (An act to amena the Act 16 Vic
toria, n:r 11, for compensating the families of persons killed by accident.) 

(N:r 8.) 

L a g den 10 december 1903 angående ä n d r a d lyde l se af l agen 
om m i n d e r å r i g a s och kv innors a n v ä n d a n d e t i l l a rbe te , 1884. (An act 
to amend >the women and children employment Act, 1884'.) 

(N:r 13.) 

L a g den 10 december 1903 angående ändrad lydelse af v i ssa 
bes tämmelser i lagen om e r s ä t t n i n g för skada t i l l följd af o lycks
fall i arbete , 1895. (An act to further amend >the Employers' Liability Act, 
1895>.) 

(N:r 14.) 

Victoria. 

L a g den 22 maj 1903 angående j ä r n v ä g s p e r s o n a l s a rbe ts ins tä l le l se . 
i An act relating to the Railways Employés strike.) 

(N:r 1846.) 
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L a g den 30 oktober 1903 med ä n d r a d lydelse af och t i l l ä g g ti l l 
l agen om fabr iker och affärslokaler, 1896. (An act to continue and amend 
the factories and shops Act IH'.Hi and the acts amending tke same.) 

(N:r 1857.) 

L a g den 9 december 19(13 a n g å e n d e ä n d r a d lydelse af l a g e n 
om alderdomsförsäkring. 1901. \Ait act to amend the OUI Age Pensions Act 
IHOl.t 

Nya Zeeland. 

L a g den 30 oktober 1903 med t i l l ä g g t i l l l agen om inspekt ion 

af maskiner, 1902. {An act to amend >the inspection of mochinery Act. 1<K)^.\ 
(X:i 12. ) 

L a g den 20 november 1903 med t i l l ä g g t i l l lagen om för l ikn ing 
och ski l jedom i a rbe t s tv i s t e r , 1900. [An act to amend >The industriel 
conciliation and arbitration act. l!)0<h.) 

(N:r 62.) 

L a g den 23 n o v e m b e r 1903 med t i l l ä g g t i l l lagen om e r s ä t t n i n g 
för s k a d a t i l l följd af olycksfal l i a r b e t e , 1900. (An act to amend iThe 
n-orkers" compensation for accidents act. WÖ0>.) 

(N:r 88.) 

L a g den 23 november 1903 angående im-ät tande af e t t a rbe ts 
depa r t emen t j ä m t e i n s t ruk t i on för dess verksamhet . (An act to provide 
for the création of a Department of labour and for declaring the pon-ers and 
dnties thereof.) 

(N:r 45.) 

Brittiska Nordamerika (Canada). 

L a g den 10 j u l i 1903 angående medl ing i a rbe t s tv i s t e r mellan 
j ä r n v ä g s f ö r v a l t n i n g och j ä r n v ä g s p e r s o n a l . (An act to aid in the seule
ment of raiheay labour disputes. — The l!"Uway Labour ilisputes Act.) 

(Chapter 55.) 

New-Brunswick. 

L a g den 9 maj 1903 angående e r s ä t t n i n g för skada t i l l följd af 
olycksfall l arbete. [An act respect ing the liabilitu of employers for injuries 
to workmen.) 

(Chaiiter XI.) 

Nya Skottland. 

L a g den 11 apr i l 1903 angående ä n d r a d lydelse af kap . 23, om 
unders töd ät ef ter lefvande, i lagen rö rande g ru fa rbe ta res h jä lpkassor . 
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1900. (An act to amend chapter 23, Revised Statutes 1900 Of miners' Relief 
Societies.) 

(Chapter 10.) 

L a g den IL apr i l 1903 angående medl ing i a rbe t s tv i s t e r . (An act 
to make better provision for the prévention and seulement of trade disputes.) 

(Chapter 37.) 

Quebec. 

L a g den 25 apr i l 1903 med t i l l ägg t i l l lagen om medl ing i ar

be ts tv is te r , 1901.) (An act to amend the Québec trade disputes act.) 
(Chapter 25.) 

L a g den 25 apr i l 1903 angående köp ingar och städer. Annuaire 
meddelar utdrag af denna lags stadgande angående uppsikt öfver byggnadsverksamheten. 
(Loi du 25 avril 1903 concernant les cités et les villes.) 

(Chapter 38.) 

Amerikas förenta stater. 

Unionens lagstiftning. 

L a g den 14 februar i 1903 angående i n r ä t t a n d e af e t t depar te
ment för hande l och i ndus t r i s a m t för sociala ärenden. (Department of 
Commerce and Labour.) 

(Acts of Congress of 1902—1903.) 

Alabama. 

L a g den 25 februari 1903 angående minde rå r iga s a n v ä n d a n d e 

t i l l a rbe te i fabr iker och hand tve rk . (Employment of children.) 
(Act n:r 57.) 

L a g den 26 september 1903 angående förbud mot boykot t , s t re jk -

pos terande , u p p r ä t t a n d e af s. k. s v a r t a l is tor o. d. (Boycotting, black-
listing etc.) 

(Act n:r 329.) 

Arizona. 

L a g den 10 mar s 1903 angående a rbe ts t idens l än g d vid gruf-

företag. (Hours of labor in mines.) 
(Act n:r 8.) 

L a g den 10 mar s 1903 angående a rbe ts löners u tbe t a l ande för

medels t anv i sn ingar . (Payment of u-ages in scrip.) 
(Act n:r 58.) 
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Arkansas. 

L a g den 8 ap r i l 1903 angående minde rå r iga s a n v ä n d a n d e t i l l 

a rbe te i fabr iker . (Employment of children.) 
(Act n:r 127.) 

L a g den 14 a p r i l 1903 angående a rbe ts t idens l än g d för j ä r n v ä g s -
personal.(Ho«}-s of labor of railroad employées.) 

(Act n:r 144.) 

Californien. 

L a g den 12 februar i 1903 angående arbetsförmedl ing. (Employment 
agencies.) 

(Chapter 11.) 

L a g den 12 f e b r u a r i 1903 angående anordnande af s i t t p l a t se r å t 

kv inn l iga b i t r äden i hande l sbu t ike r . (Seats for female employées.) 
(Chapter 12.) 

L a g den 10 mar s 1903 angående införande af en å t t a t i m m a r s 

a r b e t s d a g för a r b e t a r e i offentlig t j äns t . (Sours of labor on public works.) 
(Chapter 107.) 

L a g den 20 m a r s 1903 angående fören ingsrä t ten . (Labor combina-
tions not unlawful.) 

(Chapter 235.) 

Nord-Carolina. 

L a g den 6 m a r s 1903 angående 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 te i fabr iker och h a n d t v e r k . {Employment of children.) 
(Chapter 473.) 

Syd-Carolina. 

L a g den 13 februar i 1903 a n g å e n d e 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.) 
(N:r 74.) 

L a g den 23 f eb rua r i 1903 a n g å e n d e j ä r n v ä g s a k t i e b o l a g s e r s ä t t 

n i n g s s k y l d i g h e t gen t emot sin personal för s k a d a t i l l följd af olycks

fa l l i a rbe te . (Liability of railroad Companies for injuries to employées.) 
(Act n:r 48.) 

Colorado. 

L a g den 10 ap r i l 1903 angående förbud mot e n t l e d i g a n d e på 
g r u n d a f för hög å lde r a f t j ä n s t d n g l i g a rbe ta re . (Employment of labor. 
Age not ground for discharge.) 

(Chapter 137.) 
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L a g den 11 apr i l 1903 angående minde rå r igas och kv innors an

vändande t i l l a rbe te . Employment of women and children.) 
(Chapter 138.) 

Connecticut. 

L a g den 12 maj 1903 angående t i l l s ä t t ande af en y rkes inspek tö r . 
(Inspector of factories.) 

(Chapter 97.) 

L a g den 15 maj 1903 angående fr ihet från u t m ä t n i n g för a rbe t s 

lön. (Exemption of wages, etc, from exécution.) 
(Chapter 95.) 

Hawai. 

L a g den 23 apr i l 1903 angående införande af en å t t a t i m m a r s 
a rbe t sdag för a rbe t a re i offentlig t j än s t . {Employment of labor on public 
works.) 

(Act n:r 37.) 

Indiana. 

L a g den 28 f ebruar i 1903 angående a rbe t s t idens l än g d för vid 

j ä r n v ä g a r ans tä l ld personal . (Hours of labor of employées on railroads.) 
(Chapter 46.) 

L a g den 3 mar s 1903 med föreskrif ter t i l l förekommande af 

olycksfal l v id b y g g n a d s v e r k s a m h e t . (Protection of employées on buildings) 
(Chapter 78.) 

L a g den 10 m a r s 1903 angående skydd mot e ldfara i fabr iker . 
(Fire escapes on factories.) 

(Chapter 222.) 
Kansas. 

L a g den 11 mar s 1903 angående s k y d d mot y rkes fa ra . (Inspec
tion of factories. Fire escapes. Safety appliances.) 

(Capter 356.) 

Georgia. 

L a g den 15 a u g u s t i 1903 angående straffpåföljd för i s v i k l i g 

afsikt i n g å n g e t arbetsaf ta l . (Contract of emplnyment with intent to defraud.) 
(Act n:r 345.) 

L a g den 17 a u g u s t i 1903 angående b e h a n d l i n g såsom lösdr i fvare 
af sysslolösa arbetsföra förä ldrar , h v i l k a a n v ä n d a s ina m i n d e r å r i g a 
b a r n s a rbe t s inkomst t i l l egen försörjning. (Employment of children ichile 
parents live in idleness.) 

(Act n:r 394.) 

file:///Employment
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Illinois. 

L a g den 11 maj 1903 angående i n r ä t t a n d e af kostnadsfr i a rbe t s 

förmedl ing. {Free public employment offices.) 
(Acts of 1903, p. 194.) 

L a g den 14 maj 1903 angående a rbe t s löners u tbe ta lande . (Pay-
ment of u-nyes.) 

(Acts of 1903, p. 198.) 

L a g den 15 maj 1903 angående barns användande t i l l a rbete . 
(Employment of children.) 

(Acts of 19113, p. 187.) 

Maine. 

L a g den 19 mars 190;i angående arbetsförmedl ing. (Employment 
offices.) 

(Chapter 114.) 
Massachusets. 

L a g den 2(i j u n i 1903 angående s k y d d vid smärgelski fvor i fa

br iker . {Inspection of factories. Bltncers for emery icheels.) 
(Chapter 475.) 

Michigan. 

L a g den 14 maj 1903 med n ä r m a r e föreskr i f ter angående upp
r ä t t a n d e af a rbe t sa f t a l för a rbe te å f r ämmande or t . (Employment of 
labor Contracta inrolring remoral front home locality.) 

(Aet n:r 106.) 

Missouri. 

L a g den 23 februar i 1903 angående arbets löners u tbe t a l ande ä t 

v id j ä r n v ä g a r ans tä l ld personal . {1'ayme.nt of wages of railroail employées.) 
(Page 220.1 

L a g den 23 mar s 1903 angående a rbe ts löners u tbe ta l ande ä t 

g ru fa rbe ta re . (Payment of irayes of mine employées.) 
(Page 246.) 

L a g den 23 m a r s 1903 med t i l l ä g g t i l l och ä n d r a d lydelse af 
vissa bes tämmelse r i lagen om med l ing i a r b e t s t v i s t e r den 7 mars 

1901. (Arbitration of labor disputes.) 
(Page 218.) 

Montana. 

L a g den 3 m a r s 1903 angående ba rns a n v ä n d a n d e t i l l a rbete . 
{Employment of cliildren.) 

(Chapter 45.) 



ARBETSLAGSTIFTNING I UTLANDET ÅR 1903. 827 

L a g den 5 mar s 1903 angående j ä r n v ä g s - och spå rvägsak t i ebo 
l ags s a m t ä g a r e s af g ruf fore tag e r s ä t t n i n g s s k y l d i g h e t g e n t emot i 
deras t j ä n s t v a r a n d e a rbe ta re och personal för s k a d a t i l l följd af 
olycksfall l a rbe te . (Liability of employers for injuries to employées.) 

(Chapter 83.) 

Nevada. 

L a g den 23 februar i 1903 angående införande af en å t t a t i m 

mars a rbe t sdag för i gruffore tag a n s t ä l l d a a rbe ta re . (Hours of labor in 
mines and smelters.) 

(Chapter 10.) 

L a g den 14 mars 1903 angående förbud mot affordrande från 

a r b e t a r e af b i d r a g t i l l s j ukhusvå rd . (Forcer! contributions from employées 
Hospital fcex.) 

(Chapter 84.) 

L a g den 17 mars 1903 angående skydd för fö ren ings rä t t en . 
(Protection of employées as membcrs of labor organisations.) 

(Chapter 111.) 

New-York. 

L a g den 8 apr i l 1903 angående ä n d r a d lydelse af vissa bestäm
melser rö rande förbud för barn a t t i d k a viss försäl jning i lagen om ar
bete, 1897. (An act to amend tlie labor lav: relating to children working in streets 
and public places in cities of the first class.) 

(Chapter 151.) 

L a g den 15 apr i l 1903 a n g å e n d e ändrad lydelse af vissa be
s tämmelser angående kv innors och m i n d e r å r i g a s användande t i l l ar
bete i fabr iker i lagen om arbete , 1897. (An act to amend the labor law 
relative to the employment of n-omen and children in factories.) 

(Chapter 184.) 

L a g den 24 apr i l 1903 angående ä n d r a d lydelse af v i s sa bestäm
melser om minde rå r iga s och kv innors a n v ä n d a n d e t i l l a rbete i han
de l sbu t ike r och a n d r a företag i lagen om arbete , 1907. (An act to 
amend the labor law, relative to the employment of ivomen and children in mer 
cantile and other establishments.) 

(Chapter 255.) 

L a g den 7 maj 1903 angående sko lgång för t i l l a rbete i indus t r i 

e l l t y r k e använda minde rå r iga . (Employment of children.) 
(Chapter 450.) 
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Orégon. 

Lag den 10 februari 1903 angående järnvägsaktiebolags ersätt
ningsskyldighet gent emot i dess tjänst varande personal för skada 
till följd af olycksfall i arbete. (Liability of employer» for injuries to 
employées. Railroad companies.) 

Lag den 16 februari 1903 angående minderårigas användande till 
arbete. (Employment of children.) 

Lag den 19 februari 1903 angående skydd för föreningsrätten. (Pro
tection of employées as members of labor organizations.) 

Lag den 19 februari 1903 angående förbud mot upprättande af 
s. k. svarta listor. (Blacklisting.) 

Lag den 19 februari 1903 angående arbetstidens längd för kvin
nor och beredande af sittplatser åt kvinnliga biträden i handels
butiker. (Employment of women. JTours of labor. Seats.) 

Lag den 24 februari 1903 angående en byrå för arbetsstatistik 
och yrkesinspektion. (Bureau of labor statistics.) 

Pennsylvanien. 

Lag den 13 maj 1903 angående minderårigas och kvinnors an
vändande till arbete i grnfföretag. (Employment of women and children in 
mines.) 

(Act n:r 266.) 

Texas. 

Lag den 6 mars 1903 angående minderårigas användande till 
arbete i industriellt yrke. (Employment of children. Age limit.) 

tChapter 28.) 

Lag den 7 mars 1903 angående arbetstidens längd för vid järn
vägar anställd personal. (Hours of labor of railroad employées.) 

(Chapter 31.) 

Lag den 26 mars 1903 angående förbud mot upprättande af s. k. 
svarta listor samt tvång för arbetare att tillhand la, sig sina förnö
denheter af viss person eller visst affärsföretag. (Coercion of employées 
in trading. Blacklisting.) 

(Chapter 63.) 
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Virginia. 

L a g den 16 apr i l 1903 angående minde rå r iga s a n v ä n d a n d e t i l l 

a rbete i i ndus t r i e l l t y r k e . (Employment of children. Age limit. Night work.) 
(Chapter 156.) 

L a g den 16 apr i l 1903 angående arbe ts förmedl ing . (Employment 
offices.) 

(Chapter 148.) 

Washington. 

L a g den 6 mars 1903 angående skydd mot y rkes fa ra . (Inspection 
of factories. Safety appliances.) 

(Chapter 37.1 

L a g den 9 m a r s 1903 angående medl ing i a rbe t s tv i s t e r . (Arbitra-
tion of labor disputes. Board of arbitration.) 

(Chapter 88.) 

Wisconsin. 

L a g den £0 m a r s 1903 angående för könen sk i lda afklädnings-
ruu i och b e k v ä m l i g h e t s i n r ä t t n i n g a r i i ndus t r i e l l a företag, (inspection 
of factories.) 

(Chapter 323.) 

L a g den 21 maj 1903 angående ba rns a n v ä n d a n d e t i l l a rbete . 
(Employment of children.) 

(Chapter 349.) 
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Butikstängningslagen den 5 juni 1909. 
I skrifvelse den 20 februari 190tS anhöll Riksdagen »det täcktes 

Kungl. Maj:t taga under öfvervägande, huruvida och på hvilka vill
kor kommun torde berättigas att bestämma viss tid, under hvilken 
inom kommunen belägna handelsbutiker skulle hallas stängda, samt 
tor Riksdagen framlägga det förslag till lagbestämmelser, hvartill 
utredningen kunde gifva anledning, äfvensom i sammanhang därmed 
förslag till erforderliga ändringar i gällande lagstiftning rörande 
gatuhandeln.» 

Sedan ärendet varit föremål för beredning genom särskildt till
kallad sakkunnig inom justitiedepartementet, framlade Kungl. Maj:t 
till 1909 års riksdag proposition »med förslag till lag om förbud 
mot handels idkande a söckendag utöfver viss tid.» 

I sitt anförande till statsrådsprotokollet vid nämnda lagförslags 
föredragning uttalade departementschefen sin anslutning till Riks
dagens uppfattning, at t den nuvarande friheten a t t hålla handels
bodar öppna huru länge som helst medförde olägenheter för såväl 
butikägare som deras biträden, både i fråga om hvilotiden och be
träffande tillfälle till intellektuell utbildning och förströelse, och då 
erfarenheten syntes gifva vid handen, at t en förändring till det 
bättre i dessa hänseenden ej torde kunna åvägabringas på den en
skilda sammanslutningens väg. måste för ändamålets vinnande lag
stiftning anses både befogad och behöflig. 

De betänkligheter, som mot en lagstiftning i den föreslagna 
riktningen uttalats under Riksdagens förhandlingar, af i ärendet 
hörda myndigheter och eljest, syntes ej vara af den betydelse, att 
de borde hindra tillkomsten af här afsedda stadganden. Grundsat
sen, att staten, lämpligen kan träda emellan i syfte att för vissa 
fall begränsa användandet af den personliga arbetskraften, vore icke 
främmande för redan gällande lagstiftning, i hvilket afseende erin
rades om förefintliga stadganden angående minderårigas och kvinnors 
användande till arbete i industriellt yrke. Arbetarna inom minut
handelsyrket torde i fråga om arbetsdagens längd intaga en ej ovä
sentligt sämre ställning än arbetarna inom flertalet andra yrken, 
hvarjämte äfven "den omständigheten syntes böra beaktas, a t t bland 
de inom minuthandeln sysselsatta personer ett sannolikt högst bety
dande antal utgjordes af kvinnor. 
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Belysande i detta afseende förefölle en undersökning rörande 
expeditionstidens längd samt biträdenas antal inom minuthandeln i 
Stockholm, hvilken under 1907 verkställts af Centralförbundet för 
socialt arbete. Utredningen omfattade 2,691 handelsbodar med sam-
manlagdt 5,198 biträden, hvaraf 2,031 manliga och 3,167 kvinnliga. 
Af densamma framgick, att endast (i proc. ai de genom undersökningen 
berörda butikerna hade mindre än 12 timmars expeditionstid, 33 proc. 
höllo öppet i 12 timmar, 25 proc. i 13, 16 proc. i 14, 13 proc. i 15 och 
7 proc. i mer än 15 timmar af dygnet. Det öfvervägande flertalet affärer 
samlade sig sålunda kring en expeditionstid af 12—14 timmar. 
Butiker med en expeditionstid af 14 timmar och därutöfver utgjor
des nästan uteslutande af bagerier, matvaruaffärer samt cigarrbodar. 
Hälften af alla bagerier och matvaruaffärer samt tre fjärdedelar af 
alla cigarrbutiker, som vid undersökningen medräknats, betjänade 
allmänheten under 15 timmar eller mer. En utredning af, huruvida 
de manliga och kvinnliga biträdena i samma grad berördes af ar
betstidens olika längd inom skilda affärsgrenar, gaf otvetydigt vid 
handen, att kvinnorna voro de, som buro tyngden af den längsta 
expeditionstiden. I den tredjedel af de undersökta affärerna, som 
hade en expeditionstid af 12 timmar, voro 68 proc. af de manliga, men 
endast 39 proc. af de kvinnliga biträdena anställda. I stället voro 
43 proc. af de senare i tjänst hos handlande, hvilka höllo öppet i mer 
än 12 timmar. Där sysselsattes endast 15 proc. af de manliga biträ
dena, och af dessa så godt som samtliga i affärer med högst 14 tim
mars expeditionstid. De butiker, som betjänade allmänheten under 
längre tid af dygnet än 14 timmar, fyllde nästan undantagslöst sina 
biträdesplatser med kvinnor, och i dessa affärer tjänstgjorde 11 proc. 
af totalantalet kvinnliga biträden. 

För den ifrågasatta lagstiftningen syntes departementschefen 
ytterligare tala det skälet, a t t det långt öfvervägande flertalet af 
de arbetsgifvare och arbetstagare, som däraf närmast skulle beröras, 
af tillgängliga meddelanden att döma lifligt åstundade lagbestäm
melser af omhandlade innebörd. I de yttranden från föreningar af 
handelsidkare och handelsbiträden samt enskilda, hvilka samtidigt 
med myndigheternas utlåtande till Kung. Maj:t inkommit, och hvilka 
sammanlagdt uppgått till ett hundratal, tillstyrktes sålunda lagbestäm
melser i det med Riksdagens framställning afsedda syfte af alla 
med endast fyra undantag. Den fara för intrång i den personliga 
friheten, hvilken den ifrågasatta lagstiftningen ansetts innebära, 
torde således i verkligheten knappast förefinnas, men syntes genom 
de föreslagna bestämmelserna • i stället det missförhållandet kunna 
undanröjas, att ett fätal handelsidkare mot det öfvervägande fler
talets önskan omöjliggjorde en normal begränsning af arbetstiden. 
Förhållandet torde vara, att sedan majoriteten bland handelsidkarna 
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kommit till insikt om at t införandet af en förkortad arbetstid vore 
en både behöflig och önskvärd reform, icke blott för arbetstagarne 
utan i stor utsträckning äfven för arbetsgifvarne själfva, så hade de 
sökt genomföra den på den frivilliga öfverenskommelsens väg, men 
misslyckats härutinnan på grund af nagTa enstaka arbetsgifvares 
obenägenhet för den ifrågasatta förändringen. De lagbestämmelser, 
som eftersträfvades af flertalet, sedan anlitandet af den enskilda 
öfverenskommelsen visat sig icke leda till afsedt syfte, skulle såle
des lända till förfång för en minoritet, hvilken oftast utgjorde han
delskårens växlande element, innehafvarna af de affärer, som bytte 
ägare år för år och där en utsträckning af arbetstiden utöfver skä
ligt mått måhända ofta vore den enda utvägen a t t hjälpligt t rygga 
den ekonomiska existensen. Men samtidigt tvingade konkurrensen 
från dylika handelsbutiker det stora antalet öfriga till att mot sin 
vilja utsträcka arbetstiden i samma eller liknande grad. Lagbe
stämmelser för åvägabringande af ett bättre tillstånd i sådana fall 
syntes föredraganden vara välbehöfliga. 

Hänsynen till konsumenternas intresse torde ej heller med fog 
kunna åberopas såsom skäl för olämpligheten af den ifrågasatta lag
stiftningen. Konsumtionens omfattning borde näppeligen ifrågasättas 
äga något närmare sammanhang med tiden för handelsbodars öppen
hållande. Sannolikt komme allmänheten inom kort att vänja sig 
vid at t göra sina inköp vid en något tidigare tidpunkt på dagen 
än förr. Hvad särskildt hänsynen till industriarbetarebefolkningen 
beträffade, så funnes i dess ställning eller vanor intet, som gåfve 
stöd för en oskälig utsträckning af arbetstiden i handelsbutiker. 
Industriarbetarnas egen arbetstid slutade i de flesta fall kl. 6 eller 
7 e. m., så att , äfven om de själfva skulle besörja flertalet af arbe
tarehushållets uppköp, hvilket i allmänhet ej torde vara fallet, 
lämplig tid därtill kunde beredas dem, därest handelsbodarna hölles 
öppna t i l l exempelvis kl. 8. 

Då det gällde sättet för den ifrågasatta lagstiftningens när
mare anordnande, så framträdde hufvudsakligen tvänne olika möj
ligheter, hvilkas grundsatser representerades af de lagbestämmelser 
i ämnet, som vore gällande i Tyskland och Danmark') ä ena sidan 
samt i Norge och England å den andra. I Riksdagens framställ
ning hade lagbestämmelser enligt den i sistnämnda länder gällande 
grundsatsen förordats och sålunda ut ta la ts lämpligheten af a t t ge
nom lag föreskrefves, a t t på orter, där behofvet af en bestämd 
stängningstid för handelsbutiker särskildt gjorde sig gällande, så
dan kunde åvägabringas genom de kommunala myndigheternas 

') Den danska bntikstägningslagen finnes ätergifven i »Meddelanden>, 1908, 
h. 11—12 s. 791. Den liksom den tyska föreskrifver en obligatorisk stängningstid för 
hela riket. 
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beslut. Likväl hade Riksdagen icke velat inrymma kommunerna obe
gränsad beslutanderätt i denna fråga, utan förutsatt a t t vissa gränser 
för dess utöfvande äfvensom garantier mot missbruk däraf fastställdes. 

Departementschefen uttalade sig i fortsättningen af sitt anfö
rande i hufvudsak i enlighet med denna Riksdagens uppfattning. 
Af myndigheternas uttalanden syntes otvetydigt framgå, at t ifråga 
•om här berörda förhållanden afsevärda olikheter förefunnes mellan 
städerna och landsbygden samt mellan de större och största stä
derna a ena sidan och de medelstora och mindre å den andra, äfven
som för samma ort mellan olika handelsgrenar och mellan olika 
årstider och dagar. Den allmänna öfverensstämmelse mellan grun
derna för behofvet af lagbestämmelser af här ifrågasatta art samt 
de likartade förutsättningar för deras genomförande och tillämp
ning, utan hvilka en lagstiftning med föreskrifter om gemensam, 
ovillkorlig stängningstid icke syntes böra komma till stånd, torde 
sålunda i detta fall ej förefinnas. Den förmåga åter af anpassning 
«fter olika orters och landsdelars kraf, som man borde fordra af 
omhandlade lagstadganden, torde lämpligast gifvas däråt genom en 
anordning, som beredde kommunalstyrelsen tillfälle a t t i första hand 
besluta om deras tillkomst. 

Tydligt vore att , om lagstiftningen i ämnet ordnades på detta 
sätt , den nuvarande friheten at t hålla butiker öppna fortfarande 
ägde bestånd i de kommuner, där förhållandena icke vore sådana, 
a t t en reglering ansåges behöflig, och där sålunda något beslut här
om icke genomfördes. 

De skäl, som anförts mot a t t öfverlämna denna beslutanderätt 
å t kommunerna, syntes likväl förtjäna beaktande såtillvida, som de 
tydde hän på önskvärdheten af stadganden om vissa gränser, inom 
bvilka sagda rät t Unge utöfvas. äfvensom af garantier för a t t den 
icke missbrukades till förmån för enskilda parter och a t t i de fall, 
där en likformig tillämpning inom olika kommuner kunde vara be-
böflig, denna skulle kunna åvägabringas. 

Den tidigare omnämnda, af Centralförbundet för socialt arbete 
anordnade undersökningen visade för Stockholms vidkommande, a t t 
af de affärer, som berördes af utredningen, något mer än halfva 
antalet öppnade kl. 8 samt en tredjedel — hufvudsakligen cigarr-, 
matvaru-, bageri- och speceriaffärer — före kl. 8. 44 proc. af handlan
dena stängde kl 9, 34 proc. kl. 8, under det a t t af de öfriga 2 proc. stäng
de kl. 7,14 proc. kl. 10 och 6 proc. kl. 11 eller senare. De butiker, som ut
sträckte expeditionstiden till efter kl. 10, voro nästan undantagslöst 
cigarraffärer. Af 1,069 vid denna undersökning rörande deras åsikt 
om den lämpligaste stängningstiden tillsporda butiksägare förkla
rade sig flertalet, (551 eller 61 proc, för åttastängning, under det a t t 
27 proc. uttalade sig för kl. 7, 9 proc. för kl. 10 och 3 proc. för kl. 6-

58—09204 
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Den af dessa och andra uppgifter hämtade erfarenheten syntes 
sålunda gifva vid handen, at t om et t kommunalt beslut i ämnet 
icke finge angifva senare stängningstid än kl. 8 e. m. eller tidigare 
timme, då bodar må öppnas, än kl. 7 f. m., en begränsning vunnits, 
som med vissa undantag borde anses vara den under rådande om
ständigheter lämpligaste. Kr ing kl. 8 e. m. såsom lämplig stäng
ningstid torde, såvidt förhållanden af denna art öfver hufvud läte 
sig bedömas, numera en utbredd allmän opinion hafva samlat sig, 
såväl bland de af ärendet närmast berörda som bland den konsu
merande allmänheten. Genom tillstädjande af en så tidig timme 
för öppnande som kl. 7 f. m. gjordes e t t medgifvande ät ett i vissa 
orter sannolikt förefintligt behof, men utsträcktes också arbetstidens 
största möjliga längd t i l l ett mått , som icke synts böra öfver-
skridas. 

Från nu nämnda tidsbegränsning torde emellertid, där så anses 
nödigt, undantag böra kunna medgifvas dels för vissa handelsgrenar 
dels ock för vissa dagar eller tider på året. Föredragandens åsikt 
vore nämligen, at t , då handeln med lifsförnödenheter ägde vida 
större betydelse för en stor del af den köpande allmänheten än 
annan bodhandel, denna handelsgren borde intaga en särställning 
vid meddelandet af bestämmelser af denna art. Af hänsyn till den 
konsumerande allmänhetens intressen syntes sådant medgifvande å t 
kommunens beslutanderätt i detta fall böra göras, a t t expeditions
tiden för brödbodar, mjölkmagasin, sockerbagerier och andra dylika 
butiker, där endast lifsförnödenheter hölles t i l l salu och som enligt 
gällande rättsuppfattning icke torde innefattas under hvad 7 kap. 
3 § strafflagen stadgade om >kramlåda eller annan dylik bod», måtte 
utsträckas t i l l a t t omfatta tiden mellan kl. G f. m. och kl. 9 e. m. 

Afven borde för cigarrhandelns vidkommande åt kommunernas 
beslutanderätt i denna angelägenhet sådant medgifvande göras, a t t 
tillstånd kunde lämnas bodar för försäljning af tobak och hvad 
däraf är förfärdigadt a t t stänga först kl. 9 e. m. Något medgif
vande rörande tidigare t idpunkt för dylika affärers öppnande syn
tes däremot icke vara af behofvet påkalladt. 

Själffallet borde vidare från här afsedda bestämmelser helt un
dantagas apoteken, för hvilkas nattexpedition inga hinder torde 
böra resas, samt ställen för försäljning af brännvin, vin och öl, 
hvilkas förhållande i detta afseende reglerades genom gällande för
ordningar. Jämväl hade det synts lämpligt at t från de ifrågasatta 
bestämmelserna fullständigt undantaga den försäljning af böcker, 
tidningar o. d., som bedrefves i samband med järnvägs- eller ång
båtstrafik till den resande allmänhetens betjänande, en handel, som 
för at t fylla sitt ändamål, syntes böra vara obunden af en t i l l vissa 
klockslag fixerad tidsbegränsning. 
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Utom nu anförda undantag torde tillstånd till expeditions
tidens utsträckning å vissa dagar af året böra få meddelas af kom
munerna. Då minuthandeln å aftnarna före sön- och helgdagar, 
enligt hvad erfarenheten gåfve vid handen, ägde större liflighet och 
sålunda hade förutsättningar at t taga längre tid i anspråk än å 
andra dagar, så torde ur såväl handelsidkarnas som den köpande 
allmänhetens synpunkt en något utsträckt expeditionstid å dessa da
gar kunna blifva af förhållandena påkallad. Af samma anledning 
syntes äfven för tiden närmast före julaftonen en liknande anordning 
böra få träffas. Det torde sålunda vara lämpligt at t bereda kom
mun tillfälle att från beslut om införande af begränsad tid för han
delsbods öppenhållande, enligt ofvan angifna hufvudregel, undantaga 
aftonen före sön- och helgdag samt tvänne veckor före julaftonen, 
då stängningstiden finge framflyttas t i l l klockan 9 på aftonen för 
affärer af alla slag samt för butiker för tillhandahållande af lifs-
medel och tobaksvaror, i öfverensstämmelse med för denna handel 
tidigare föreslagen ordning, ytterligare en timme, således till kloc
kan 10 e. m. 

Rörande sättet för bestämmelsernas tillkomst yttrade departe
mentschefen slutligen, att kommunernas här ifrågasatta beslutande
rät t syntes, såsom ock af åtskilliga myndigheter föreslagits, lämp
ligen böra utöfvas i hufvudsaklig öfverensstämmelse med den ord
ning, som för tillkomsten af vissa föreskrifter angående den all
männa ordningen i stad funnes angifven i 20 § i ordningsstadgan 
för rikets städer den 24 mars 1868, och som äfven låge till grund 
för de i 2 § i förordningen angående förbud för barn at t idka viss 
försäljning den 4 december 1896 meddelade bestämmelser. Härige
nom skulle vinnas möjlighet at t med mindre väsentliga förändringar 
tillämpa en i gällande lag bestående ordning på ett område, som i 
vissa afseenden torde kunna jämställas med dem, för h vilka åbero
pade bestämmelser afsetts. Äfvenledes gåfves genom stadganden af 
denna art den nödiga garantien mot missbruk från kommunalmyn
digheternas sida af den dem medgifna beslutanderätten, enär för 
giltigheten af deras beslut fastställelse af Kungl. Maj:ts befallnings-
hafvande tarfvades. Till tryggande af deras rätt , som af frågan 
närmast berördes, torde sådant stadgande böra i lagen införas, hvar-
igenom tillfälle bereddes för handelsidkare och handelsbiträden eller 
deras föreningar att, innan ärendet bragtes till afgörande, därom 
skriftligen uttala sig. Dessutom syntes det tillägg ti l l den i före-
nämnda författningar bestämda ordning böra göras, a t t den där åt 
magistrat inrymda befogenheten beträffande landsbygden tillades 
kronofogde. Själfklart vore, at t föreningar och enskilda jämväl 
ägde att genom framställning hos vederbörande magistrat eller kro
nofogde fästa uppmärksamhet på, att bestämmelser i ämnet för 
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någon viss ort vore önskvärda, och det torde ej vara osannolikt, a t t 
initiativ i frågan ofta kunde komma a t t tagas på sådant sätt. 

Den af åtskilliga myndigheter påpekade olägenheten af, att i 
kommuner, som gränsa t i l l hvarandra, olika beslut kunde fattas, 
torde äfvenledes, såvidt sig öfver hufvud göra läte, vara genom den 
föreslagna ordningen undanröjd. Bet torde nämligen kunna förut
sättas, a t t Kungl. Maj:ts befallningshafvande vid pröfning af före
kommande beslut skulle ägna särskild uppmärksamhet åt här åbe
ropade omständighet. Dessutom torde den yttranderätt , hvilken 
föreslagits skola tillkomma de af ärendet berörda handlande och 
deras biträden, böra utsträckas att gälla äfven kommuner angrän
sande ti l l den, där en föreskrift af här ifrågasatt art i vederbörlig 
ordning föreslagits. 

I sitt utlåtande öfver förenämnda proposition tillstyrkte lagut
skottet lagförslagets antagande med några oväsentliga detaljanmärk
ningar, af hvilka den viktigaste afsåg jämnställandet af tidnings
affärer med cigarrbodar i fråga om medgifvande af r ä t t till undan
tagsbestämmelser. En minoritet inom utskottet ansåg, a t t detta 
bort hemställa, det ifrågavarande lag måtte erhålla tillämpning 
endast â städer och köpingar, som utgöra egen kommun, hvadan 
sålunda landsbygden skulle hafva undantagits från lagens giltig
hetsområde. 

Vid ärendets föredragning i Riksdagen, bifölls Kungl. Maj:ts 
förslag utan votering i Andra kammaren, under det a t t reservatio
nen t i l l lagutskottets förslag segrade i Första kammaren med 71 
röster mot 47 för bifall t i l l utskottets hemställan. Den skiljaktig
het, som sålunda förelåg mellan kamrarnas beslut, föreslog lagut
skottet böra så sammanjämkas, a t t den ifrågasatta lagen erhölle 
tillämpning utom å städer och köpingar äfven å munieipalsamhällen. 
I denna form vann lagen båda kamrarnas bifall. 

Lagtexten följer här nedan. 

Lag om förbud mot handels idkande å söckendag 
utöfver viss tid; 

gifven Stockholms slott den 5 juni 1909.1) 

Vi GUSTAF, etc. 

1 §. 
Därest inom stad, köping eller municipalsamhälle yppas behof af förbud 

mot att handelsbod å söckendag hålles till salu öppen utöfver viss tid, må 
sådant förbud meddelas i enlighet med hvad nedan sägs. 

l) Svensk Författningssamling, 1909, n:o 50. 
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2 §. 
Förbud, hvarom i 1 § förmäles, skall angifva viss tid, då bod må öpp

nas, ej före klockan sju förmiddagen, och viss tid, då bod skall stängas, ej 
senare än klockan åtta eftermiddagen. Dock må för bod, där handel idkas 
allenast med lifsförnödenheter, tiden för öppnandet sättas till klockan sex 
förmiddagen samt för sådan bod eller bod, där hufvudsakligen tobak eller 
hvad däraf är förfärdigadt eller tidningar hållas till salu, stängningstiden sat
sas till klockan nio eftermiddagen. Jämväl må stängningstiden å aftonen 
före sön- eller helgdag och under två veckor närmast före julaftonen bestäm
mas till klockan nio eftermiddagen och i fråga om bodar, som i nästföregå
ende punkt omförmälas, till klockan tio eftermiddagen. 

3 §. 
Förbud skall gälla alla bodar inom staden, köpingen eller municipal-

samhället; och må tiderna för bods öppnande och stängning ej bestämmas 
olika för bodar af samma slag eller, utöfver hvad ofvan är sagdt, för skilda slag 
af bodar. 

4 §. 
Förbud må beslutas för stad af stadsfullmäktige eller, där sådana ej 

finnas, af allmänna rådstugan, för köping, som utgör egen kommun, af kom
munalstämman samt för annan köping eller för municipalsamhälle af muni-
cipalstämman. Beslutet skall underställas Konungens befallningshafvande och 
för sådant ändamål öfverlämnas, därest stadsfullmäktige eller allmän rådstuga 
fattat detsamma, till magistraten eller i stad, där magistrat ej finnes, till den 
för dylik stad särskildt tillsatta styrelse samt, därest kommunal- eller muni-
cipalstämma fattat beslutet, till kronofogden i orten, hvarefter beslutet af 
sagda myndighet med eget utlåtande till Konungens befallningshafvande 
insändes. 

Magistrat eller stadsstyrelse, hvarom nyss är sagdt, eller kronofogde äge 
väcka förslag om fattande af sådant beslut, som i första stycket omförmäles. 

Innan dylikt beslut insändes till Konungens befallningshafvande, gifve 
magistraten eller stadsstyrelsen eller kronofogden föreningar af handelsidkare 
eller handelsbiträden, om sådana föreningar finnas inom staden, köpingen 
eller municipalsamhället eller angränsande kommuner, så ock där bosatta per
soner, hvilkas rätt beröres af beslutet, tillfälle att yttra sig öfver detsamma. 

I Stockholm skall stadsfullmäktiges beslut, utan magistratens utlåtande, 
underställas öfverståthållarämbetet, som öfver beslutet hör föreningar och 
enskilda, på sätt förut är sagdt. 

5 §. 
Beslut, som i 4 § omförmäles, skall af Konungens befallningshafvande 

oförändradt fastställas eller ock ogillas. 

6 §. 
Meddeladt förbud skall ofördröjligen af Konungens befallningshafvande 

allmängöras genom dess införande i länskungörelserna och uppläsande i veder
börande kommuns kyrkor samt genom dess intagande i minst en tidning 
inom orten. 

7 §. 

I afseende å ändring eller upphäfvande af förbud, som förut är nämndt, 
gälle hvad om sådant förbuds meddelande är stadgadt. 
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8 §. 

Under tid, då bod af visst slag ej må hållas öppen, må ej heller vara, 
hvarmed handel i dylik bod idkas, utomhus hållas till salu, med mindre 
Konungens befallningshafvande därtill lämnat tillstånd. Sådant tillstånd må 
gifvas allenast för visst tillfälle och då särskilda omständigheter därtill för
anleda. 

9 §. 

Hvar, som öfverträder förbud, hvarom i 1 § förmäles, bote första gången 
från och med fem till och med tjugu kronor, andra gången från tjugu till 
och med femtio kronor samt därefter hvarje gång från femtio till och med 
etthundra kronor. 

Den, som i strid mot hvad i 8 § är stadgadt håller vara till salu, straf
fes med böter från och med fem till och med tjugu krouor. 

10 §. 
Den, som under tid, då han är ställd under tilltal för förseelse, som i 

9 § omförmäles, fortsätter eller förnyar samma förseelse, skall, för hvarje 
gång stämning därför utfärdats och delgifvits, fällas till de böter, som för 
dylik förseelse äro bestämda. 

11 §. 
För förseelse, som i 9 § sägs, vare, där den med husbondes vetskap 

begås af hans hustru, husfolk eller i hans arbete antagen person, husbonden 
ansvarig, liksom vore förseelsen begången af honom själf. 

12 §. 
Förseelse, som i 9 § omförmäles, skall åtalas af allmän åklagare, i stad 

hos polisdomstol, därest särskild sådan är inrättad, men eljest hos poliskam
mare och, där sådan icke finnes, vid allmän domstol samt å landet vid all
män domstol; och gälle i fråga om klagan öfver domstols eller poliskamma
res beslut i dessa mål hvad i allmänhet angående besvär i brottmål finnes 
förordnadt. 

13 §. 
Böter, som ådömas enligt denna lag, skola tillfalla kronan. 
Saknas tillgång till böternas fulla gäldande, skola de förvandlas enligt 

allmän strafflag. 
14 §. 

Hvad i denna lag är stadgadt gälle ej försäljning å apotek, eller af 
brännvin, vin eller öl, eller för resande afsedd försäljning vid järnvägs- eller 
ångbåtsstationer, i järnvägsvagnar eller å ångbåtar, ej heller utomhus bedrif-
ven försäljning af tidningar eller i mindre omfattning af matvaror, läske
drycker eller dylikt, eller eljest försäljning utomhus, om den idkas i samband 
med värdshusrörelse. 

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1910. 

Det alla, etc. 
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Arbetsinställelser i Sverige under år 1908.*) 
Arbetsinställelsernas karaktär, antal och omfattning. Enligt till Kom

merskollegium ingångna uppgifter hafva 302 arbetsinställelser (strej
ker och lockouter) påbörjats i Sverige under år 1908. Arbetsin
ställelsernas fördelning i jämförelse med den föregående femårs
perioden äfvensom antalet däraf berörda arbetsgifvare och arbetare 
framgår af nedanstående öfversikt. 

I genomsnitt voro under år 1908 strejkerna och lockouterna af 
mindre omfattning än arbetsinställelserna af blandad karaktär (d. 
v. s. både strejk och lockout). Antalet direkt berörda arbetare var 
i medeltal 75 per strejk, 70 per lockout och 586 per arbetsinstäl
lelse af blandad karaktär. 

De flesta arbetsinställelserna — 90 % af samtliga — berörde 
ett fåtal arbetsgifvare eller högst 5. Beträffande till genomsnitt
liga antalet berörda arbetsgifvare per konflikt framgår det af de in
gångna uppgifterna, at t detta antal ökats under redogörelseåret, och 
medan det utgjorde 3 under åren 1903 och 1904, 4-5 under år 1905, 
2-5 under åren 1906 och 1907, uppgår det till 4-7 under år 1908. 
Emellertid bör erinras därom, a t t den stora byggnadskonflikten verkat 
i betydlig mån förhöjande på medeltalet för år 1908. 

* Arbetsstatistik E: 2, ntgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstati-
atik, Arbetsinställelser i Sverige änder år 1908. 
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Nära hälften af konflikterna omfattade högst 25 arbetare, och 
har Sverige liksom Danmark haft a t t uppvisa ett relativt stort antal 
småkonflikter i förhållande till de stora europeiska industristaterna. 
Emellertid företer antalet mindre arbetsinställelser, omfattande 6—50 
arbetare, en nedgång gentemot föregående år. Genomsnittliga antalet 
per konflikt var: 

1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 
173 57 174 64 75 134 

Arbetsinställelsernas fördelning efter näringsgrenar. En stegring af 
arbetsinställelsernas antal under år 1908 i jämförelse med åren 190ä 
—1907 har konstaterats inom skogsbruk, trävaruindustri, trämasse-
och pappersindustri och metallindustri. Minskning har däremot ägt 
rum inom närings- och njutningsämnesindustri, textilindustri, läder-, 
hår- och gummivaruindustri, jord- och stenindustri, kemisk-teknisk 
industri, byggnadsverksamhet och transportverksamhet. 

Af en jämförelse mellan antalet af konflikter berörda arbetare 
inom resp. näringsgrenar och hela antalet inom samma näringsgrenar 
enligt 1907 års officiella statistik sysselsatta arbetare, framgår at t 
arbetsinställelserna haft den största utbredningen inom beklädnads
industri, läder-, hår- och gummivaruindustri samt tramasse- och 
pappersindustri med resp. 15'5, 13-8 och 9-2 af arbetsinställelser 
direkt berörda arbetare per 100 sysselsatta. Minst utbredning hade 
arbetsinställelserna inom gruppen grafisk industri. 

Arbetsinställelsernas orsaker. Lönefrågor hafva i öfvervägande 
grad förekommit såsom anledning till konflikter; dock har löneför
höjningsstridernas relativa antal gått tillbaka. Likaså har minsk
ning inträdt i antalet sådana konflikter, som förorsakats af begäran 
om kollektivaftal, fråga om arbetares antagande och afskedande och 
tolkning af aftal- Däremot förete sådana tvisteorsaker som »andra 
lönefrågor», begäran om förkortad arbetstid och fråga om förenings
rätten, stegring. A t t märka är emellertid, att föreningsrättsstrider 
endast förekommit i ringa omfattning. Arbetsinställelser, som haft 
frågor om arbetets anordning och personliga förhållanden till orsak, 
hafva endast undantagsvis förekommit. 

Vid j ämförelse med större europeiska länder framgår, a t t där liksom 
hos oss tvister om arbetares antagande och afskedande på de senaste 
åren fått ökad utbredning. Mera sällsynta hafva i Sverige varit 
tvister om själfva arbetets anordning liksom konflikter rörande ar
betstiden; däremot hafva tvister rörande organisationen relativt of
tare förorsakat konflikter i Sverige. 

Arbetsinställelsernas yaraktighet. Något mer än en fjärdedel af 
arbetsinställelserna hafva afslutats inom kortare tid än en vecka och 
62 '/. af samtliga inom en månad. 45 konflikters varaktighet är 
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okänd, men torde det kunna antagas, at t dessa i det hela varit af 
kort varaktighet. 

Under femårsperioden 1903—1907 företedde Sverige i jämförelse 
med större europeiska arbetareländer ett stort antal långvariga kon
flikter. Under år 1908 har det relativa antalet dylika konflikter i 
Sverige ytterligare ökats, i det a t t 31 eller 10 % af samtliga 302 kon
flikter pågingo längre tid än tre månader gentemot 7 % af samtliga 
under perioden 1903—1907. 

Hufvudresultat. Arbetsinställelsernas hufvudresultat under åren 
1903—1908 framställas i följande tabell. 

Af tabellen framgår, att under åren 1903—1907 något mer än 
en tredjedel af arbetsinställelserna afslutades enligt arbetarnes ford
ringar, i det närmaste en lika stor del löstes genom kompromiss och 
en fjärdedel slutade på arbetsgifvarnes villkor. Under år 1908 har 
såväl det absoluta som det relativa antalet arbetaresegrar betydligt 
nedgått. Däremot har antalet arbetsgifvaresegrar, scm under hela 
perioden 1903—1907 var lägre än antalet arbetaresegrar, öfverstigit 
dessas antal under år 1908, medan kompromissernas antal något 
minskats under förevarande år. Denna förändring till arbetsgifvarnes 
förmån torde böra tillskrifvas dels den ekonomiska depressionen, dels 
arbetsgifvareorganisationernas ökade styrka. 

At t i Sverige liksom för öfrigt i Danmark och Finland arbetarne 
under åren 1903—1907 merendels genomdrefvo sina fordringar gent
emot arbetsgifvarne, sammanhängde utan tvifvel med arbetareorga
nisationernas betydande styrka i de nordeuropeiska länderna. Hvad 
Sverige beträffar, synes emellertid under ar 1908 arbetsgifvareorga
nisationernas inflytande hafva gjort sig starkare gällande än motsidans. 

Arbetsinställelsernas storlek och resultat. Vid jämförelse mellan 
arbetsinställelsernas resultat och antalet däraf berörda arbetare, 
framgår, at t de största arbetskonflikterna till öfvervägande del slutat 
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med seger för arbetsgifvarne eller med kompromiss. Kompromiss före
kom oftast vid konflikter omfattande 51—100 arbetare, arbetaresegrar 
talr ikast vid smärre konflikter. 

Organisationsväsendets inflytande på resultaten. Följande samman
ställning visar i hvad mån resultatet berott däraf, att arbetsgifvarne 
varit organiserade. 

Arbetsgifvareorganisationernas inflytande på resultatet känneteck
nas af en för arbetsgifvarne gynnsammare fördelning af resultaten 
vid konflikter med organiserade arbetsgifvare, om ock icke skill
naden härvid framträder särdeles starkt. 

Orsaker och resultat. Resultaten af konflikter, förorsakade af 
olika tvistefrågor, framgå af nedanstående sammanställning. 
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I konflikter rörande lönesänkning, »andra lönefrågor», begäran 
om kollektivaftal och rörande tolkning af aftal hafva arbetarne varit 
öfverlägsna arbetsgifvame. Däremot hafva konflikter rörande begäran 
om löneförhöjning, »andra organisationsspörsmål», arbetstiden samt 
arbetares antagande och afskedande oftast afslutats enligt arbets-
gifvarnes fordringar. I konflikter, förorsakade af arbetarnes begäran 
om föreningsrätt, fördela sig resultaten tämligen lika för båda par
terna. 

Särskildt anmärkningsvärd är utvecklingen beträffande konflikter, 
som förorsakats af begäran om löneförhöjning, där antalet arbetare
segrar stegrades under åren 1903—1906, men såväl absolut som rela
t ivt nedgick under åren 1907 och 1908. 

Antalet arbetaresegrar vid af begäran om kollektivaftal föror
sakade tvister har ständigt ökats under perioden 1903—1907, medan 
arbetsgifvaresegrarna aftagit. Afven under år 1908 hafva arbetarne 
haft vida mer framgång än arbetsgifvame i dessa konflikter. 

Arbetsinställelsernas raraktigrhet och resultat. Vid sammanställning 
af arbetsinställelsernas varaktighet och resultat framgår, a t t arbets
gifvame relativt oftare segrat i de kortvariga arbetsinställelserna 
än i de längre, d. v. s. de som sträckt sig öfver ett hälft år. De 
långvariga arbetsinställelser, som afslutats enligt arbetsgifvarnes vill
kor, hafva emellertid genomsnittligen varit af betydande omfattning 
med hänsyn till antalet berörda arbetare. Vid flertalet långvariga 
arbetsinställelser har dock kompromiss förekommit. 

Arbetsdagar förlorade genom arbetsinställelser. Antalet genom ar
betsinställelser förlorade arbetsdagar har för hela perioden 1903— 
1908 beräknats till c:a 6,253,200. Dessa fördela sig på följande sätt: 

Vid sammanställning af antalet under år 1908 förlorade arbets
dagar med hela antalet inom industrien sysselsatta arbetare — 
387,902 personer enligt 1907 års officiella statistik — visar sig, a t t i 
genomsnitt 4-3 arbetsdagar per arbetare under år 1908 förlorats ge
nom arbetsinställelser. Afven under så at t säga normala konfliktår 
har Sverige a t t uppvisa ett i förhållande till andra länder anmärk-
ningsvärdt stort antal förlorade arbetsdagar. 

Aftalsbrott vid arbetsinställelser. Vid en särskild utredning af de 
fall, då beskyllning för aftalsbrott förekommit, har det befunnits, at t 
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17 aftalsbrott kunna anses hafva förelegat frän arbetsgifvare- och. 
30 från arbetaresidan. Af brott mot kollektivaftal komma 16 på 
arbetsgifvarne och 21 på arbetarne. 

Vanligast hafva förekommit brott mot kollektivaftals bestäm
melser angående förhandling etc. samt mot deras bestämmelser 
rörande lön. 

Förhandling, medling och skiljedom. Frågan, om förhandlingar 
föregingo arbetsinställelsen, har besvarats för 299 konflikter. Det 
har konstaterats, att 13 '/. af arbetsinställelserna hafva utbrutit utan 
föregående förhandling. 

Under är 1908 har skiljedom förekommit för biläggande af 6 
arbetsinställelser gentemot resp. 5, 3, 3, 7 och 5 under hvart och 
ett af åren 1903—1907. Dessutom hafva statens förlikningsmän 
medlat vid 28 arbetsinställelser under år 1908. Därjämte är att 
anteckna, att ett flertal tvister mellan Svenska arbetsgifvareföre
ningen och Centrala arbetsgivareförbundet å ena sidan, Landsorga
nisationen och vederbörande fackförbund å den andra i juli månad 
1908 löstes genom en af Kungl. Maj:t tillsatt s. k. förlikningskom
mission. 
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Inkomst- och skatteförhållanden i Sverige år 1907. 

I dagarne har från Finansdepartementet utsändts en större 
publikation, innehållande en af aktuarien I. Flodström verkställd 
undersökning angående taxeringen till inkomstskatt år 1907 samt 
taxeringen till bevillning s. å. för inkomst under 1,000 kr. af kapital 
och arbete.1) Arbetet i fråga framträder såsom första ledet i en 
serie officiella finansstatistiska utredningar af hvilka de närmast 
följande skola omfatta undersökningar rörande inländska aktiebolags 
och enskilda bankbolags kapital, vinst och utdelning för åren 1906 
—1908, angående vid domstolar inregistrerade bouppteckningar nämnda 
år samt om Sveriges nationalförmögenhet omkring år 1908. 

Svenska folkets beskattningsbara inkomst och direkta statsskatter 
äro till sitt belopp eljes endast kända genom det af Statskontoret 
årligen utgifna generalsammandraget öfver bevillning och inkomst
skatt, och till denna tabells knapphändiga upplysningar erbjuder det 
rikhaltiga siffermaterialet i föreliggande volym ett värdefullt kom
plement. Så beriktigas på grundval af en kontrollbearbetning af 
taxeringslängderna några oriktigheter i general sammandraget, och 
dessa korrigeringar gifva till resultat, at t den till inkomstskatt 
taxerade inkomsten i riket år 1907 utgjorde omkring 1,018 millioner 
kr., eller 10 millioner lägre än sammandraget uppgifvit. Nämnda 
inkomstbelopp var fördeladt på 334,474 skattskyldiga, hvilka till
sammans påfördes något öfver 16 millioner kr. i inkomstskatt. 

I hvad mån landets skattekraft vuxit under den femårsperiod, 
som förflutit sedan inkomstskattens införande, framgår vid en jäm
förelse mellan ifrågavarande utredning och en år 1904 publicerad 
undersökning af samma art rörande 1903 års taxering. Hufvud-
resultaten af de båda utredningarna äro sammanställda i nedanstående 
tablå : 

1) Finansstatistiska utredningar utgifna genom Kungl. Finansdepartementet. I. Taxe-
ringen till inkomstskatt år 1907 samt taxeringen till bevillning s. ä. för inkomst under 
1,000 kr. af kapital och arbete. Stockholm 1909. 
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Tager man hänsyn till den under mellantiden i någon mån ut
sträckta skattskyldigheten, befinnes ökningen från 1903 till 1907 
med afseende på antalet taxerade hafva uppgått till 63 %, med 
afseende på taxerad inkomst t i l l 46 ?» och med afseende på debi
terad skatt till 51 % Äfven om denna starka ökning ti l l någon 
del torde bero på förbättrad skatteteknik och större samvetsgrann-
het hos de deklarationsskyldige, torde den dock ti l l hufvudsaklig 
del få anses som ett vackert bevis på landets kraftiga ekonomiska 
uppsving under den sistförflutna femårsperioden. 

Af 1907 ars taxerade inkomst, 1,018 millioner kr., kommo 848 
millioner på 328,992 enskilda personer, 156 millioner kr. på 3,846 
inländska aktiebolag och enskilda banker och 14 millioner på 1,636 
andra samfälligheter. 

Sistnämnda kategori innefattar bolag och föreningar för ekono
misk verksamhet af olika slag, såsom brännvinsförsäljningsbolag, 
grufbolag, försäkringsbolag och -föreningar, rederier, handels-, fabriks-
och bruksbolag, andelsföreningar och kooperativa företag, fonderi 
donationer och stiftelser, kommunala och andra offentliga verk och 
inrättningar samt slutligen utländska bolag. Sistnämnda kategori 
bildar den betydligaste undergruppen, i det hithörande 98 bolag hade 
en sammanlagd taxerad inkomst af öfver 3 millioner kr. Främst 
bland dem står bolaget Vieille Montagne, som ur Åmmebergs zink-
grufvor år 1907 drog en nettovinst af 1,378,300 kr. De betydligaste 
inländska skattedragarna inom denna grupp voro Nobelstiftelsen och 
Stockholms stads brandförsäkringskontor, upptaxerade ti l l en års
inkomst af respektive 1,337,000 och 561,100 kr. Den debiterade in
komstskatten för samtliga andra samfälligheter uppgick till 436,547 
kr. Anmärkningsvärdt är, att 352 handelsbolag och enkla bolag med 
en sammanlagd inkomst af 965,900 kr. och 16 rederier med en in
komstsumma af 47,400 kr. blifvit skattskrifna tvärtemot inkomst
skatteförordningens föreskrift, at t för dylik samfällighets inkomst 
skatt skall utgöras af delägarna efter hvars och ens andel i 
vinsten. 

Vända vi oss därefter till a k t i e b o l a g s g r u p p e n , är at t märka, 
a t t de 156 millionerna icke utgöra de svenska aktiebolagens och en
skilda bankernas sammanlagda verkliga vinst, utan summan af de 
reducerade fiktiva inkomster, för hvislka skatt åsättes. Som be
kant medgifver nämligen inkomstskatteförordningen för dylik juri
disk person afdrag för den till aktie- eller lottägare bestämda ut
delningen, för så vidt den ej öfverstiger 6 \ å inbetaldt kapital. Med 
denna inskränkning gifver dock undersökningen värdefull inblick i de 
svenska bolagens inkomstförhållanden, såsom framgår af nedan åter-
gifna tablå: 
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Af bolagen stannade sålunda 40 % under 4,000-kr.-strecket, och 
uppnådde ej ens 8 % en beskattningsbar inkomst af öfver 100,000 kr. 
Dock utgjorde sistnämnda bolagsgrupps taxerade inkomst mer än 2/3 
af hela den skattskyldiga aktiebolagsinkomsten i riket. Totalsum
man af samtliga aktiebolag påförd skatt utgjorde 5-4 millioner kr. 
eller ej mindre än l/3 af den debiterade inkomstskattens hela belopp. 

Af största intresse är likväl kategorien e n s k i l d a p e r s o n e r , 
enär inkomstskatten i motsats till bevillningen ju afser at t i främsta 
rummet vara en skatt på fysiska personer, afmätt efter den skatt
dragandes ekonomiska bärkraft. Dock förverkligar den svenska in
komstskatten endast i begränsad mån detta ideal. I olikhet med 
inkomst härflytande af annan källa upptages nämligen afkomst af 
fast egendom icke till sitt verkliga belopp, utan beräknas efter det 
resp. fastighet nästföregående år åsatta taxeringsvärde på så sätt, 
a t t afkastningen af jordbruksfastighet antages utgöra 6 % och af 
annan fastighet b % aï nämnda värde. Detta mekaniska beräknings-
sätt, som visserligen anknyter sig till gammal häfd, men hvars re
sultat numera föga torde svara mot verkligheten, förrycker i be
tänklig grad den på taxeringslängderna grundade inkomststatistiken 
särskildt genom at t gifva en förvänd bild af den jordbruksidkande 
befolkningens inkomstförhållanden. Enl ig t denna uppfattning skulle 
ju en småbrukarefamilj på ett jordbruk, taxeradt till 2,500 kr., lif-
nära sig på en årsförtjänst af 150 kr. A andra sidan torde ägaren 
af ett milliongods af detta endast sällan hafva 60,000 kr. i årsaf-
kastning, utan i vanliga fall knappt hälften af detta belopp. 

Fastighetsägares skyldighet att erlägga inkomstskatt inträder 
redan vid uppnådda 600 kr. inkomst, under det strecket för andra 
inkomsttagare är satt först vid 1,000 kr. Tages sistnämnda inkomst
siffra till öfre gräns, bildas en första grupp af inkomstskatteskyldiga, 
till hufvudsaklig del bestående af fastighetsägare, men därjämte till 
en ringa bråkdel af utländska undersåtar, hvilka icke äga rätt till 
något som hälst skattefritt afdrag från sina inkomster. Gruppen 
utgöres af 18,493 skattskyldiga med 12,676,866 kr. inkomst och 
125,051 kr. debiterad skatt. 
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På grund af det ofvan antydda schablonmässiga sätt, hvarpå 
inkomst af fastighet beräknas, gifva dessa siffror en säkerligen 
mycket vilseledande föreställning om dessa fastighetsägares verkliga 
inkomster, och jämväl siffrorna för de högre inkomstgrupperna röna, 
ehuru i mindre grad, inverkan af sättet för fastighetsinkomsters be
räkning. Dessa grupper samt antal skattskyldiga, taxerad inkomst 
och påförd inkomstskatt framgå af följande tablå: 

Af dessa 310,499 skattedragare stannade sålunda mer än 2/a 
under 2,000 kr. inkomst och mer än 7/s under 4,000 kr.-strecket. Till
sammans utgjorde dock dessa båda inkomsttagaregrnppers årsförtjänst 
nästan hälften af samtliga gruppers. Af den andra hälften kommo 
omkring 93 millioner kr. pä de båda grupperna af personer med års
inkomst af öfver 50,000 kr., bland hvilka våra »millionärer» sålunda 
äro a t t söka. Bland de 848 personer, som bilda dessa inkomstklas
ser, torde väl finnas åtskilliga fastighetsägare, hvilka på satt ofvan 
antydts kommit hit endast på grund af skattelagens bestämmelser 
och icke på grund af verklig inkomst. Likväl utgöra 29(J pernoner 
med en årsinkomst af öfver 100,000 kr. ingen ringa summa för ett 
litet folk som det svenska. Främst bland inkomsttagarne står en 
utländing, nämligen den i Paris boende fabriksägaren E. E. A. Pel-
lerin, hvilken för sin i Gröteborg bedrifna margarinindustri är in-
komsttaxerad till 1,006,900 kr. För sina inkomster betala »millio-
närerna> en ganska dryg tribut till staten. De båda högsta in
komstklassernas skatt utgör 1-3 af hela skattesumman och de 296 
inkomsttagarne i högsta klassen betala tillsammans nästan lika stor 
skatt som de nära tusen gånger flera skattedragarna i de två lägsta 
inkomstklasserna. 

Huru dessa inkomstklasser fördela sig på landsbygd och städer, 
däraf särskildt Stockholm, utvisar nedanstående tablå: 
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Sålunda befinnas af inkomsttagarn e 37 % komma på landsbygden 
och 63 % på städerna, af inkomstsummorna resp. 31 och 69 %. I 
ögonen fallande är särskildt hufvudstadens rangplats, i det på den 
af städernas inkomsttagare komma 40 % och af deras inkomstsumma 
ej mindre än 43 %. 

I syfte at t erhålla en så fullständig kunskap om alla inkomst
tagare i riket, som förefintliga taxeringslängder medgifva, har öfver-
sikten öfver inkomstskattetaxeringen fullständigats med en räkning 
af antalet personer taxerade till b e v i l l n i n g är 1907 för inkomst 
under 1,000 kr. af kapital och arbete. Dessa befunnos utgöra 391,222, 
hvaraf ett mindre antal äfven voro taxerade till inkomstskatt. Bort
ses från denna grupp och likaledes från de 6,577 personer, hvilka af 
ett eller annat skäl påförts bevillning, ehuru deras inkomst under
stiger 500 kr., återstå 367,559 bevillningsskyldiga, hvilkas samman
lagda inkomster kunna beräknas ti l l omkring 250 millioner kr. 

Tillägges denna summa till de 848 millioner kr., som utgöra 
årsinkomsten för inkomstskatt underkastade fysiska personer, skulle 
sammanlagda årsförtjänsten för samtliga inkomsttagare i riket af 
någon betydelse uppgå till 1,098 millioner kr. Uppenbarligen är 
denna siffra alldeles för låg för at t gifva ett mått på Sveriges 
nationalinkomst, äfven om man med detta uttryck skulle förstå 
allenast summan af privatinkoraster inom riket och bortse från de 
afkomster af olika slag, som tillkomma staten samt kommuner och 
andra samfälligheter af offentlig eller halfoffentlig natur. Någon 
säkrare uppgift torde dock icke kunna erhållas, så länge tillförlitlig 
kunskap saknas om de verkliga inkomsterna för de ungefär 47 % af 
rikets befolkning, som lifnära sig af jordbruket och dess binäringar. 

59—09204 



850 LANDSORGANISATIONSKONGRESSEN O. DEN OFFICIELLA SOCIALSTATISTIKEN. 

Landsorganisationskongressen och den officiella 
socialstatistiken. 

Vid svenska Landsorganisationens femte ordinarie kongress, som 
ägde rum i Stockholm d. 22—30 november och for hvars viktigaste för
handlingar och beslut framdeles skall redogöras, så snart det ju
sterade protokollet blir tillgängligt, förekom bland annat frågan 
»om upptagande af statistik». Med anledning af ett par från några 
fackförbundsstyrelser och lokalafdelningar i frågan föreliggande mo
tioner hade Landssekretariatet afgifvit följande utlåtande: 

Den statistiska undersökningen och utredningen är otvifvelaktigt en betydelsefull 
faktor i arbetarrörelsens verksamhet såväl som inom andra områden. För arbetarrörel
sen är det särskildt viktigt att äga vetskap om alla förhållanden på hithörande om
råden, en vetskap, som ej kan erhållas på annat sätt än genom ingående statistiska 
undersökningar. 

G-ifvet är, att det härvid vore fördelaktigt, om denna verksamhet kunde förläggas 
till och bedrifvas inom arbetarrörelsen, men med de många andra uppgifter rörelsen har 
sig pålagd, torde detta ej låta sig göra. Intet torde dock medföra så många vansklig
heter och svårigheter, som ett noggrant statistiskt arbete. För ett sådant kräfves i 
första hand åstadkommandet af fullständigt korrekta primäruppgifter, samt därjämte 
erfordras en omfattande, tidsödande och planmässig bearbetning af primäruppgifterna 
för erhållande af en belysande och tillförlitlig statistik. 

Felaktiga primäruppgifter eller en oriktig bearbetning lämna ett resultat, som är 
missvisande och skadligt, och ofullständiga uppgifter lämna ej en hel bild af det under
sökta förbållandet. E t t statistiskt arbete kan sålunda lätt blifva improduktivt eller far
ligt missvisande. För utförande af ett noggrant statistiskt arbete kräfves, att personer, 
som skola utföra detsamma, förfoga öfver mycken tid samt äro särskildt lämpade för 
dylikt arbete. 

Emellertid torde vi inom vår rörelse sakna den första och nödvändigaste betin
gelsen för a t t i stort sedt kunna åstadkomma en tillförlitlig statistik, nämligen möj
ligheten att upptaga de erforderliga primäruppgifterna. Om vi t. ex. inom Landsorga
nisationen skulle upptaga en fullständig lönestatistik, Bkulle det otvifvelaktigt framgå, 
att fullt exakta uppgifter om hvarje arbetares inkomst ej skalle kunna erhållas. Upp
gifter i sådant afseende måste kräfvas af båda parterna för att kompletteras, och ti l l
gång till uppgifter från arbetsgifvaresidan äga vi ej. 

Utförlig statistisk verksamhet är äfven förknippad med en så stor kostnadsfråga, 
att rörelsen ej torde kunna ikläda sig densamma. Af dessa samt flera andra skäl 
finner sig kongressen böra förorda, att arbetarrörelsen lämnar sin medverkan till den 
allmänna statistiska verksamhet, som bedrifves genom Kommerskollegii afdelning för 
arbetsstatistik här i landet. Skulle Landssekretariatet finna, att denna officiella sta
tistik eventuellt ledes in på för rörelsen skadliga vägar, skola organisationerna därom 
underrättas samt vid sådant förhållande gifvas särskildt förständigande. 
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Beträffande det i motionerna n:ris 139 och 140 angifna förhållandet, att från 
nämnda afdelning sökts uppgift rörande fackföreningarnas medlemsantal och ekonomi, 
finner kongressen intet hinder böra läggas mot sådana uppgifters afgifvande, framförallt 
som man r id uppgifternas afgifvande kan begära få dessa betraktade som hemliga 
handlingar. Det i motion 141 gjorda yrkandet om medverkan för åstadkommande af 
en utredning öfver löner och arbetstid, finner sig kongressen äfven böra tillstyrka. 

Med stöd af dessa uppfattningar gör kongressen följande uttalande rörande mo
tionerna 1 3 9 - 1 4 1 : 

Kongressen anbefaller de till Landsorganisationen anslutna organisationerna 
och dess medlemmar, att kraftigt främja den arbetsstatistiska verksamhet, som be-
drifves från statsmyndigheternas sida, genom underlättande af primäruppgifters 
upptagande, och uppdrager kongressen vidare åt sekretariatet, att genom ifråga
varande statistiska anstalt söka få snarast möjligt verkställdt en omfattande ut
redning rörande arbetames löne- och arbetstidsförhållanden. 

Enhälligt och utan debatt gjorde kongressen detta uttalande 
till sit t eget. 

I ett föregående häfte af afdelningens »Meddelanden» *) har redo
gjorts för det uttalande i samma fråga, som gjordes af den interskan-
dinaviska arbetarekonferensen i Göteborg den 30 nov.—1 dec. 1908, 
bevistad af ombud för de fackliga och politiska arbetarorganisa
tionerna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. I detta utlåtande 
hette det bl. a. 

Konferensen anbefaller arbetarorganisationerna och dess medlemmar i de skandi
naviska länderna att kraftigt främja den arbetsstatistiska verksamhet, som från stats
myndigheternas sida i Skandinavien redan påbörjats, genom underlättande af primärupp
gifters upptagande samt att ständigt följa och inom parlamenten söka främja denna 
officiella statistiska verksamhet. 

Den ståndpunkt, som de nordiska arbetarorganisationernas sär
skilda förtroendemän här intogo, har svenska Landsorganisationens 
högsta myndighet — kongressen — genom ofvannämnda beslut för 
sin del alltså gillat och ytterligare understrukit. 

*) Se >Meddelanden» haft. 5, 1909, sid. 365. 
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Registrering af sjukkassor i Sverige år 1909. 

Tredje kvartalet. 
(Enligt i Post- och Inrikes Tidningar införda kungörelser.) 

1 Registreringsmyndighet är å landsbygden Konungens befallningshafvande och i 
städerna magistraten (i Stockholm öfverståthållareämbetet). 

2 Använda förkortningar: sbf. = sjnk- och begrafningsfond, sbk. = sjuk och begraf-
ningskassa, sk. — sjnkkassa. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
Oktober och november månader år 1909. 

Under hänvisning till de efterföljande tabeller, som närmare 
redogöra för verksamheten vid hvar och en af de offentliga arbetsför
medlingsanstalterna i riket, lämnas här en sammanfattande framställ
ning af de viktigaste resultaten under oktober och november månader. 

I nedanstående tablåer hafva angifvits de olika nu förefintliga 
offentliga anstalterna, bland hvilka följande äro afsedda för resp. 
länsområden: Uppsala läns arbetsförmedling med kontor i Uppsala. 
Östergötlands läns arbetsförmedling med, förutom hufvudkontor i 
Linköping, afdelningskontor â 12 viktigare platser inom landstings
området, Kristianstads läns arbetsförmedling med hufvudkontor i 
Kristianstad och afdelningskontor å 5 andra orter i länet, Västman
lands läns arbetsförmedling med kontor i Västerås samt Norrbottens 
läns arbetsförmedling med hufvudkontor i Luleå och afdelningskon
tor i Boden, Malmberget och Kiruna. — Kontoret i Malmö fungerar 
som centralanstalt för samtliga anstalter i Malmöhus, Kristianstads 
och Blekinge län. — Västmanlands läns arbetsförmedling, upprättad 
af länets landsting och hushållningssällskap jämte Västerås stad, 
trädde i verksamhet den 6 november. 

Öfvcrsikt af verksamheten under oktober månad år 1909. 
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Öfversikt af verksamheten under november månad år 1909. 

På 100 lediga platser kommo: 
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Vid de under oktober och november månader verksamma anstalterna 
gjordes tillhopa resp. 13,646 och 11,183 a n s ö k n i n g a r om arbete (resp. 
10,659 och 8,454 under motsv. månader 1908), hvaraf resp. 8,205 och 
7,286 af män (6,038 och 5,108 föreg. år) samt resp. 5,441 och 3,897 
af kvinnor (4,621 och 3,346 föreg. år). Samtidigt anmäldes resp. 
13,767 och 7,887 l e d i g a p l a t s e r (10,078 och 5,738 föreg. år), nämli
gen resp. 6,353 och 3,768 för män (4,250 och 2,489 föreg. år) samt 
resp. 7,414 och 4,119 för kvinnor (5,828 och 3,249 föreg år). Hela 
antalet t i l l s a t t a p l a t s e r uppgick till resp. 7,172 och 4,778 (4,930 
och 3,307 föreg. år), af hvilka resp. 4,022 och 2,743 besattes med 
män (2,474 och 1,749 föreg. år) samt resp. 3,150 och 2,035 med kvin
nor (2,456 och 1,558 föreg. år). 

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 i öfrigt rörande verksamheten 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 kommo de flesta tillsatta platserna på jord
bruk och skogshushållning m. m. (1,873 och 1,034), grofarbetet (851 och 
828), byggnadsverksamheten (451 och 283), landttransporten (397 och 
254) samt metall- och maskinindustrien (115 och 79). Flertalet till-
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satta platser för k v i n n o r förekommo inom det husliga arbetet 
(2,572 och 1,6(52), hotell-, kafé- och restaurantrörelsen (164 och 122) 
samt jordbruket (219 och 90). 

Beträffande frågan, i hvad mån den offentliga arbetsförmedlingens 
verksamhet berör n äringslifvets olika hufvudgrupper, samt huru tillgängen 
och efterfrågan på arbete ställa sig inom dessa grupper hänvisas i öfrigt 
till efterföljande tabellöfversikt (jfr äfven sammandragstabellerna). 

Öfversikt af verksamheten för hufvudgrupper af arbete. 

På 100 lediga platser kommo: 1) 

1) Proportionstal hafva här ej beräknats i de fall, då de absoluta talen äro små. 
Dessa hafva dock medräknats i samman för »samtliga yrkesgrenar>, hvaraf förklaras 
vissa skiljaktigheter mellan de nnder denna rubrik uppförda talen samt de detalj-
summor, som tinnas angifna. 
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På 100 lediga platser kommo: 

Utanför de orter, där anstalterna äro belägna, tillsattes under 
oktober 1,639 platser, hvaraf 1,306 manliga och 333 kvinnliga, samt 
under november 1,141 platser, hvaraf 929 manliga och 212 kvinnliga; 
motsvarande tal för föregående år voro för oktober resp. 1,040. 784 
och 256 samt för november resp. (Î74, 491 och 183. 

Antalet platser, som under oktober och november tillsatts utom resp. orter. 
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Med af seende â dessa uppgifter är att märka, att vid samtliga 
l änsans ta l t e r — Uppsala, Östergötlands, Kristianstads, Västman
lands och Norrbottens läns — redovisas al la inom resp. län til l
sa t ta p la t se r såsom förefintliga inom orten. 

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 oeh 
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. Vid jämförelse med siffrorna för före
gående år kan man emellertid nu konstatera en ökad villighet bland 
åtminstone de manliga arbetarne at t antaga jordbrukstjänster. 

Arbetsmarknadens läge enligt arbetsförmedlingsanstalternas rapporter. 

a) Allmän öfversikt. 

Oktober. 
Stockholm. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . A arbetsmarknaden synas under oktober 

lugnare och stabilare förhållanden hafva inträdt. Äfven om arbetstillgången Tarit 
mindre än förra månaden, sä är det faktiska antalet tillsatta platser större än eljest. 
Arbetstillfällena hafva dock i de flesta fall afsett mindre stadigvarande platser. Så 
t. ex. inom byggnadsfacket, där de flesta lediga platser afsett smärre reparations- och 
kompletteringsarbeten. Mot slutet af månaden sjönk arbetstillgången hastigt, hvarför 
man har skäl antaga, att arbetsmarknadens läge under den närmaste tiden kommer att 
försämras. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden varit god. Bristen på 
tjänare till hemmen har visserligen varit rätt kännbar, men har i stället hos de plats
sökande kunnat iakttagas större villighet att mottaga anvisning till husligt arbete. 
Lönerna inom detta arbetsområde ha visat någon tendens att sjunka. 

Uppsala län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetsmarknaden har under oktober månad 
varit liflig i fråga om platser till landsbygden. Med undantag af ladugårdskarlar har 
har tillgången å arbetskraft såväl till jordbruket som öfriga yrken varit synnerligen 
god. Vid tjänsteårets slut strömmade mycket folk ti l l staden för att där söka platser, 
men då endast ett fåtal sådana stått t i l l förfogande, hafva de flesta åter tagit anställ
ning på landet. — Tillgången å kvinnliga tjänare har nnder månaden varit rätt god, 
äfven om icke alla platser till landet kunnat besättas. 

Östergötlands län. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetsmarknaden har under den gångna 
månaden varit god såväl inom jordbruket som öfriga näringsgrenar. — A k v i n n l i g a 
a f d e l n i n g e n råder fortfarande brist på jungfrur till landet samt dugliga köksor, 
kokerskor och ensamjungfrur. 

Norrköping. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Efterfrågan å arbetskraft har under oktober 
varit något lifligare än föregående månad och betydligt bättre än samma tid i fjol, 
dock ha de flesta arbeten i staden varit af kortare varaktighet. Arbetslöshet råder 
inom flera yrken. A jordbruksarbetare har, med undantag af ladugårdskarlar, varit 
god tillgång; för tillfälligt skördearbete har funnits öfverflöd på arbetskraft. — Å 
k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n var tillgången på dugliga tjänare knapp utom under fri
veckan, då tillströmningen af sökande var ovanligt stor. 

Karlskrona. Tillgången på arbete har å m a n l i g a a f d e l n i n g e n varit ungefär 
lika med föregående månad. Någon Inskränkning af arbetspersonalen vid de olika arbets
platserna har ej förmärkts, men ej heller har någon liflighet på arbetsmarknaden varit 
rådande, då inga nya arbeten påbörjats. En stor del militärer, hvilka under månaden 
utmönstrat, hafva anmält sig å Arbetsförmedlingen för erhållande af platser, men då 
lämpliga sådana äro mera sällsynta, hafva endast ett fåtal kunnat placeras. — Inom 
k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången varit god. 
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Kristianstads län. Under oktober månad har arbetstillgången varit synnerligen god, 
den bästa sedan Arbetsförmedlingen började sin verksamhet. Största omsättningen har 
gifvetvis gällt jordbruket. 

Malmö. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetsmarknaden har under månaden varit 
jämförelsevis god. Verksamheten har hufvudsakligen afsett arbete vid jordbruket, där 
de flesta platser varit årstjänster. Tillgången å arbete inom staden visar fortfarande 
tecken till försämring samtidigt som de sökandes antal inom byggnads- och grofarbetare-
facken något minskats, men däremot ökats för öfriga yrken inom industri och handt-
verk. — Hvad k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n beträffar, visar den för hvarje månad en 
märkbar ökning af arbetssökande samt tillsatta platser, i synnerhet inom husligt arbete 
samt hotell- och kaférörelse. 

Lund. Sedan normala förhållanden efter den stora arbetskonflikten så småningom 
inträdt. har arbetsmarknadens läge förbättrats, så att arbetstillgången under oktober 
varit god. 

Hälsingborg. Arbetstillgången har, i likhet med såväl föregående månad som mot
svarande tid år 1908, varit god inom jordbruket men otillräcklig inom flera industri
grenar. Den tillströmning af arbetskraft från landsbygden till städer och industri
orter, som under flera år pågått, synes nu vara i aftagande och delvis gå i motsatt 
riktning. 

Ystad. Den största omsättningen af arbetskraft har förekommit inom jordbruket, 
där ett stort antal platser stått till förfogande. Inom industrien har omsättningen 
varit mycket ringa. 

Kslöf. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Den tidigare uttalade förmodan, att en nära 
förestående arbetsbrist vore att vänta inom samhället, har nu i väsentlig mån be 
sannats, särskildt för grofarbetarne. Detta gäller hufvudsakligast de arbetare, som 
under sommaren varit anställda vid de nu afslutade större arbetena. Inom jordbruket 
har arbetstillgången varit god. — Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n råder fortfarande brist 
på tjänarinnor till landsbygden. 

Skurup. Inom jordbruket är bristen på yngre drängar samt mjölkjungfrur stor. 
I öfrigt synes det snarare vara öfverflöd än brist på arbetskraft. 

Göteborg. Ehuru förmedlingsresultatet för oktober månad varit jämförelsevis godt, 
har arbetsmarknadens läge likväl varit ganska tryckt på de flesta områden utom 
till jordbruket och det husliga arbetet. Arbetslösheten har därför ökats rät t betydligt 
under månadens lopp. 

Karlstad. Omsättningen å arbetsmarknaden har varit mycket god och betydligt 
bättre än samma tid förra året. Många af de tillsatta platserna, särskildt å man
liga afdelningen, ha afsett jordbruksarbete. 

Örebro. Under den gångna månaden har arbetsmarknaden varit jämförelsevis 
liflig, hvilket emellertid ej hindrar, att arbetslösheten fortfarande är stor. 

Gäfle. På m a n l i g a a f d e l n i n g e n har den fortsatta striden på arbetsmarknaden 
ytterligare förlamat storindustrien. På de blockadfria arbetsplatserna är tillgången på 
arbete dålig med öfverflöd på arbetskraft. Att döma af den ökade tillgången och 
minskade efterfrågan på arbetskraft till jordbruket, synes en betydlig mängd industri
arbetare hafva återgått till landet. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmark
naden varit mycket god. 

SundsTall. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n är arbetsmarknaden fortfarande ganska 
dålig. — K v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har däremot haft en liflig omsättning. 

Norrbottens lin. Förmedlingsarbetet å m a n l i g a a f d e l n i n g e n har äfven under 
oktober månad gått särdeles trögt. A de större arbetsplatserna anmäla sig de arbets
sökande direkt hos arbetsbefälet, och endast då arbete ej erhålles, göres ansökan genom 
Arbetsförmedlingen. Däraf det mindre goda resultatet. — Å k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n 
har arbetsmarknaden varit ganska liflig. 
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b) Tillgängen på arbetskraft. 

Öfverjlöd på arbetskraft. Brist på arbetskraft. 
Stockholm. 

Mek. verkstadsarbetare, cementarbetare, 
byggnadsarbetare, kontors-, butiks- och 
lagerpersonal, åkeriarbetare, maskinister 
och eldare samt grofarbetare. — Yrkes-
tvätterskor. fabriksarbeterskor. 

Gifta kördrängar till landet. — Ensam
jungfrur, kokerskor, köksor. 

Uppsala län. 

Inom de flesta yrken. Gifta och ogifta ladugårdskarlar samt 
gifta kördrängar till landet. 

Östergötlands län. 

Sågverks- och brädgårdsarbetare, möbel
snickare, bleck- och plåtslagare, tegel-
bruksarbetare, byggnadsarbetare alla 
slag, kontors- och butiksbiträden. 

Ladugårdskarlar, yngre drängpojkar. — 
Mjölkjungfrur. 

Norrköping. 
Bryggeriarbetare, textilarbetare, pappers-

bruksarbetare, järnarbetare, schaktnings-
arbetare. maskinister och eldare. handels-
arbetare. — Textilarbeterskor. uppas-
serskor. hjälphustrur. 

Ladugård s sköt are, kunniga i mjölkning. — 
Tjänarinnor till landet, alla slag, pass-
fiickor. 

Karlskrona. 

Landtransportarbetare, f. d. militärer. 
Kontorsstäderskor. 

Ladugårdsskötare, statdrängar. 

Kristianstads län. 

Mjölnare. järnarbetare, byggnadsarbetare 
grofarbetare. 

Yngre drängar. — Mjölkjungfrur. 

Malmö. 

Inom de flesta yrken utom jordbruket. — 
Kontors- och butiksbiträden, tvätt- och 
rengöringskvinnor. 

Mani. och kvinnl. tjänare till jordbruk och 
ladugårdsskötsel, tjänsteflickor till hem
men. 

Lund. 

Fabriksarbetare. — Kontorsstäderskor, stu-
dentunpasserskor. 

Yngre ogifta drängar och jungfrur till 
landet. Kunniga ensamjungfrur och pass
flickor till staden. 

Hälsingborg. 

Grufarbetare, tegelbruksarbetare, järnarbe
tare, byggnadsarbetare, handelsarbetare, 
kuskar, grof- och fabriksarbetare, sjö
folk, springpojkar m. fl. — Fabriks
arbeterskor, butiksbiträden, serverings
flickor, yngre ensamjungfrur, hjälpkvin-
nor m. fl. 

Ogifta ryk tare och yngre drängar till års
tjänst. — Mjölkjungfrur och tjänste
flickor till landet. 

Ystad. 

Smeder, byggnadssnickare, kuskar, grof
arbetare m. fl. 

Statkarlar, yngre drängar, — Mjo.'kjung-
frur. 
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Eslöf. 

Järnarbetare, grofarbetare. — Butiksbiträ
den, kontorsstäderskor, tvättgummor. 

Yngre drängar. — Mjölkjnngfrur. 

Skurup. 

Äldre drängar. Drängpojkar till jordbruket. — Mjölk-
jungfrur, ensamjungfrur till landtbrnk. 

Göteborg. 

Inom alla yrken å mani. afdeln. — Bu
tiks- och lagerbiträden, serveringsflickor. 

Gifta ladugårdskarlar och statare. — 
Tjänsteflickor till stad och land, pass
flickor. 

Karlstad. 

Yngre tjänarinnor, ej kunniga i matlag
ning. 

Tjänarinnor till landet. 

Örebro. 

Inom de flesta yrken. 

Gäfle. 
Yngre ensamjungfrur. 

Sundsvall. 

Inom alla yrken. Ladugårdsjungfrur. 

Norrbottens län. 

November. 

a) Allmän öfversikt. 

Stockholm. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Arbetsmarknadens läge har under november 
något försämrats. Dock äro resultaten af förmedlingsverksamheten de bästa hittills, 
hvilket tyder på, att Arbetsförmedlingen nu blifvit mera känd och tillvunnit sig ökadt 
förtroende. Den kalla väderleken försvårade arbetet å byggnadsplatser och mekaniska 
verkstäder samt vållade äfven i öfrigt kännbara rubbningar inom det industriella nä-
ringslifvet och jordbruket. De under månaden inträffade snöfallen beredde extra arbete 
åt ett antal arbetslösa. — K v i n n l i g a a f d e l n i n g e n . Den under hösten vanligen före
kommande bristen på tjänarinnor har allt mer och mer aftagit och till slut efterträdts 
af ett visst öfverflöd på dylik arbetskraft. De sökande ha i allmänhet haft motvilja 
för anställning utom staden. 

Uppsal» lin. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Under november har tillgången å arbete 
varit ganska knapp. I början af månaden funnos ett stort antal lediga platser vid 
jordbruket, hvilka snart besattes, då intet arbete inom staden fanns. — A k v i n n l i g a 
a f d e l n i n g e n hafva tillgång och efterfrågan i det närmaste motsvarat hvarandia. 

Öaterrötlanda Un. Arbetstillg&ngen har under månaden varit klen, i synnerhet i 
Linköping. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden varit god, men råder 
fortfarande brist på tjänarinnor till stad och land. 

Norrköping. Arbetstillgången har nnder den gångna månaden varit betydligt sämre 
än under oktober men något bättre än samma månad förra året. Tillgången på arbets
kraft t i l l jordbruket har varit fullt tillräcklig utom beträffande ladugårdsarbetare. 

Karlskrona. Arbetstillgången på m a n l i g a a f d e l n i n g e n har under månaden nå
got försämrats. Någon större arbetslöshet har dock ännu ej gjort sig kännbar. Ut-
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sikterna för den närmaste framtiden äro ej goda. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har 
det som yanligt varit god tillgäng på platåer. 

Kristianstads län. Arbetsmarknaden har, jämfördt med föregående månad, betydligt 
försämrats. Den under månaden rådande kölden har gjort, att landtarbetet delvis af-
stannat. 

Malmö. Arbetstillgången inom staden har nnder månaden varit ytterst knapp. Be
träffande jordbruket har den hastigt inträffade vintern bidragit att hämma den rätt 
starka efterfrågan å jordbruksarbetare, som nnder månadens förra hälft var rådande. 
Arbetslösheten inom staden är ganska stor, och utsikterna för vintern äro mörka. Vid en 
jämförelse med resultaten under samma tid åren 1907 och 1908 visar det sig, att verk
samheten i betydlig män ökats, hvilket i främsta rummet får tillskrifvas det uppsving, 
jordbruksförmedlingen tagit. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången 
varit god. 

Lund. På den m a n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetstillgången varit dålig och mindre 
än samma månad förra året. Den tidiga vintern åstadkom stor arbetslöshet bland jord
bruks-, byggnads- och grofarbetare. — På k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n ha tillgång och 
efterfrågan, hvad det husliga arbetet beträffar, motsvarat hvarandra. 

Hälsingborg. Arbetstillgången har under förra delen af månaden varit god inom 
jordbruket men under senare delen betydligt försämrats. Då tillgången på arbete inom 
flera industrigrenar, särskildt byggnadsverksamheten, är särdeles ringa, och ställningen 
på grund af årstiden mer och mer försämras, torde med all sannolikhet en betydande 
arbetslöshet snart nog inträda. — A k v i n n l i g a a f d e l n i n g e n har arbetsmarknaden 
varit god. 

Tstad. I början af månaden var arbetstillgången god, men på grund af den starka 
kölden afstannade nästan allt jordbruksarbete, hvilket medförde stort öfverflöd på ar
betskraft. 

Eslöf. A m a n l i g a a f d e l n i n g e n rådde under förra hälften af månadenen stän
dig efterfrågan å arbetskraft till jordbruket, hvilken utan svårighet kunde tillgodoses. 
Men genom den stränga kölden afstannade nästan allt jord- och byggnadsarbete under 
senare é delen af månaden, hvarför arbetslöshet i hög grad gjorde sig gällande. Till
fälligt arbete har dock beredts en del af de arbetssökande. — A k v i n n l i g a a f d e l 
n i n g e n råder alltjämt brist på arbetssökande till husligt arbete, i synnerhet till lands
bygden. 

Skurnp. Till jordbruket, inom hvilken yrkesgren nästan all t förmedlingsarbete 
ntöfvas, har tillgången å manlig arbetskraft varit god. men stor brist på kvinnliga 
arbetare gjort sig gällande. 

Göteborg. Arbetsmarknaden har under den gångna månaden vari t dålig och myc
ket tryckt på alla områden utom till det husliga arbetet. Arbetslösheten har ökats 
rätt betydligt. 

Karlstad. Arbetstillgången har under november varit dålig. Arbetslöshet före
kommer inom en del fack men skulle kunna afhjälpas, om de sökande voro villiga taga 
anställning vid jordbruket. 

Örebro. Under månaden har varit öfverflöd på arbetskraft, hvilket beror på, att 
många sökande från andra orter anmält sig samt äfven därpå, att en del arbetsföretag 
inskränkt sin verksamhet. Någon nämnvärd arbetslöshet torde dock ej föreflnnas. 

Yägtmuluds lin. Vid jordbruket har varit god tillgång på årstjänster, i synner
het kvinnliga. Inom öfriga yrkesgrenar har arbetstillgången varit dålig på grand af 
den starka kölden, som hindrade gräfnings- och byggnadsarbeten. Någon förbättring 
synes dock hafva inträdt mot slutet af månaden, då arbetet börjat i skogarna och 
vid järnbruken. 

GMe. Sedan arbetet återupptagits vid de närmaste järnbruken, har arbetstill
gången varit god inom alla yrken utom sågverksindustrien, där konflikt ännu är rådande. 
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Sundsvall. Arbetsmarknaden inom staden har under månaden varit mindre god, 
men då liflig skeppning pågått vid sågverksdistriktet ha de flesta arbetssökande vändt 
sig dit för erhållande af arbete. 

Norrbotten» ]£n. M a n l i g a a f d e l n i n g e n . Under den gångna månaden har läget 
à arbetsmarknaden varit särdeles tryckt. En hel del arbeten ha afstannat, hvarigenom 
många blifvit arbetslösa. Stadsfullmäktige i Lnleå ha tillsatt en kommitté for att 
utreda frågan om anordnande af nödhjälpsarbeten. 

b) Tillgången på arbetskraft. 

Öfrerjiod pa arbetskraft. Brist på arbetskraft. 

Stockholm. 

Metall- oeh maskinarbetare, byggnadsar
betare, kontors-, butiks- och magasins
personal, åkeri- och grofarbetare. — Yr-
kestvätterskor, fabriksarbeterskor, ho
tell-, kafé- och restaurantpersonal. 

Gifta kördrängar till landet. 

Uppsala län. 

Inom de flesta yrken. Landtbruksarbetare för årstjänst. 

Östergötlands län. 

Arbetsdrängar, byggnadsarbetare alla slag. 
grof- och fabriksarbetare. 

Mjölkjungfrur samt dugliga tjänare till 
husligt arbete. 

Norrköping. 

Inom de flesta yrken â manliga afdel
ningen. — Kontorister, butiksbiträden, 
serveringsflickor, hjälphustrur. 

Ladugårdsarbetare. — Lärlingar inom olika 
yrken. — Mjölkerskor, textil a rbeterskor, 
ensamjungfrur kunniga i matlagning. 

Karlskrona. 

Grofarbetare, vaktmästare till hotell. tStatdrängar och ogifta drängar till landet. 
— Ensamjungfrur, knnniga i matlagning. 

Kristianstads län. 

Smeder, filare, timmermän, murare, kuskar. 
grofarbetare. — Serveringsflickor, pass-
gummor. 

Yngre drängar till landet. — Mjölkjungfrnr. 

Malmö. 

Inom nästan alla yrken å manliga afdel
ningen. — Kontorsbiträden, kontorsstä
derskor, hushållerskor, tvätt- och ren
göringskvinnor. 

Y'ngre drängar till landet. — Mjölkjungfrur, 
tjänsteflickor. 

Lund. 

Inom alla yrken. Mjölkjungfrur. 
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Hälsingborg. 

Vuxna drängar och månadskarlar till jord
bruket, järn-, byggnads-, fabriks-, han
dels-, transport- och grofarbetare. — 
Sömmerskor, fabriksarbeterskor, butiks
biträden, hotellpersonal, hushållerskor, 
yngre ensamjungfrur, kontorsstäderskor, 
hiälpkvinnor. 

Jordbruksdrängar i åldern 16—17 år. — 
Mjölkjungfrur. 

Ystad. 

Inom nästan alla yrken. Yngre drängar till landet. — Kvinnliga 
tjänare ti l l stad och land. 

Eslöf. 

Daglönsarbetare, månadskarlar, järnarbe
tare, byggnadsarbetare, hotellbetjäning. 
— Butiksbiträden, serveringsflickor, 
tvät t- och rengöringskvinnor. 

Kvinnliga tjänare af alla slag. 

Skurup. 

Äldre drängar och daglönare. Mjölkjungfrur och kvinnliga tjänare för 
jordbruket, ensamjungfrur. 

Göteborg. 

Inom alla yrken å manliga afdelningen. 
— Butiks- och lagerbiträden, serverings
flickor, städerskor. 

Tjänsteflickor till landet, ensamjungfrur, 
passflickor. 

Karlstad. 

Sågverksarbetare, järnarhetare, byggnads
arbetare, åkeriarbetare, grofarbetare. 
springpojkar. — Ensamjungfrur, ej kun
niga i matlagning. 

Ogifta jordbruksdrängar, stenarbetare. — 
Ensamjungfrur, kunniga i matlagning. 

Örebro. 

Inom nästan alla yrken. 

Västmanlands län. 

Metallarbetare, byggnads- och grofarbetare. Kördrängar, ladugårdskarlar, drängpojkar. 
— Mjölkerskor, tjänare till landet. 

Gäfle. 

Hågverks- och brädgårdsarbetare, fabriks-
och grofarbetare. 

Sundsvall. 

Inom de flesta yrken. Jordbruksarbetare. 

Norrbottens län. 

Inom de flesta yrken å manliga afdel
ningen. 

60-09204 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling oktober 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling oktober 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling oktober 1909. 

Antalet tillsatta platserinom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling oktober 1909. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling november 1909. 
Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: a) manliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling november 1909. 

Antalet tillsatta platser inom vissa yrkesspecialiteter: b) kvinnliga. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling november 1909. 

Antalet tillsatta platser inom olika yrkesgrupper. 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling november 1909. 

Sammandrag för samtliga anstalter. 
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Sveriges offentliga 
Oktober månad 
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Sveriges offentliga arbetsförmedling. 
November månad år 1909. 
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Lagstiftning angående arbetsinställelser och medling 
i arbetstvister i Schweiz. 

Lagar angående medling i arbetstvister m. m. haf'va i Schweiz 
på senare tid antagits i kantonerna Ziirich, Bern, Graubunden och 
Waadt, Lagen af den 2ti april 1908 i Ziirich skärper strafflagens be
stämmelser i syfte at t förhindra öfvergrepp från arbetaresidan vid 
konflikter. Enligt lagen straffas sålunda uppviglande till brott, för
hindrande genom våld af ett yrkes utöfvande, hotelse eller allvarsam 
förolämpning, hvarjämte lagen utsträcker husfriden att gälla jämväl 
för affärslokaler samt byggnads- och arbetsplatser. Slutligen be
stämmer lagen a t t gällande straffbestämmelser för öfverträdelse af 
ämbets- och tjänsteplikt äfven skola gälla hos stat och kommuner 
anställda industriarbetare om dessa afsiktligt och i strid mot lagen 
försumma sin tjänsteplikt och därigenom förorsaka fara för hälsa, lif 
«lier värdefulla materialer. Kantonen Bern har den 23 februari 1908 
genom folkomröstning antagit en lag, som föreskrifver permanenta lo
kala förlikningsnämnder, hvilka vid tvisters utbrott skola erbjuda sin 
medling och, om båda parterna sä önska, äro förpliktade at t afkunna 
skiljedom. Lagen innehåller straffbestämmelser såväl för den som genom 
våld, hot, ärekränkning eller allvarsam förolämpning hindrar arbets-
villiga at t arbeta som för den som genom liknande medel förhindrar 
någon från deltagande i strejk. Dessutom innehåller lagen bestäm
melser i syfte att underlätta upprätthållande af lugn och ordning vid 
strejker. I kantonen Graubunden har den 25 okt. 1908 antagits en lag 
med liknande bestämmelser som i Bern, dock med den skillnad, att 
förlikningsnämnderna där icke äro permanenta, i det a t t erbjudande 
om medling sker genom »lilla rådet», som efter ombudets antagande 
utser en särskild förlikningsnämnd. Den 18 maj 1909 trädde i kan
tonen Waadt i kraft en lag, enligt hvilken »statsrådet» vid kollektiv
tvister, som leda till arbetsinställelse eller befaras leda till sådan, på 
begäranaf endera eller båda parterna eller af eget initiativ kan utse 
en nämnd för medling och af kunnande af skiljedom i sådan tvist; nämn
den består af 1 ordförande, 2 — 4 medlemmar och 1 sekreterare, hvilken 
sistnämnde icke äger rösträtt. På begäran af parterna kan för skilje
doms afkunnande i stället för den bestående förlikningsnämnden bil
das en särskild skiljenämnd, hvars ordförande utnämnes af statsrådet, 
och hvars medlemmer utses till hälften af hvardera parten. Skulle 
staten själf vara part i tvisten, kan på endera partens begäran skilje
nämndens ordförande utses af ordföranden i kantonaldomstolen. 
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Lifsmedelspriser å olika orter i 

Medelpris pr månad 
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riket november 1907—oktober 1909. 

för samtliga (28) orter. 



894 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under oktober månad år 1909. 
och medelpris. 
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896 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under oktober månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 
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898 Lifsmedelspriser å olika orter i riket 
Högsta, lägsta 



under oktober månad år 1909. (Forts.) 
och medelpris. 
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900 Lifsmedelspriser å olika orter i riket under oktober 
månad år 1909. 

Högsta, lägsta och medelpris. 



901 

Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg 
i genomsnitt för jan.—okt. 1908 och jan.—okt. 1909. 



902 
Kreaturspriser 
(pr kg. lefvande vikt) 

i Stockholm, Malmö och Göteborg under oktober 1909. 
(Enligt rapporter från de offentliga kreatursmarknaderna.) 
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